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APRESENTAÇÃO

Em meados de 2009, o Centro de Formação Profissional Sérgio de Freitas  
Pacheco – CECOTEG/SENAI-MG, participou do Edital SESI SENAI Inovação e re-
cebeu aprovação do projeto de “Sistema de Sinalização de Segurança no Trabalho 
Industrial Gráfico”, que visa suprir uma lacuna que existe no Brasil referente à 
padronização e metodologia de sinalização de segurança no trabalho industrial.

Deu-se início, então, ao desenvolvimento de um sistema para atender as de-
mandas metodológicas, padronizando a sinalização de segurança no trabalho 
industrial, para aplicação e adequação nas indústrias gráficas. 

Na elaboração do Guia foi demandado um trabalho minucioso. Para a identificação 
de situações de risco típicas, bem como um reconhecimento das ações de Saúde 
e Segurança no Trabalho (SST), foram realizadas pesquisas qualitativas (in loco) e 
quantitativas (questionário online), para identificação dos riscos e do público-alvo.

A segmentação no setor gráfico permitiu a identificação de situações de 
risco características e levou à criação de pictogramas (símbolos gráficos) 
específicos. Esses símbolos criados foram testados em conformidade com 
as normas internacionais.

No desenvolvimento do processo, para aplicação em sistemas de sinalização de 
segurança industrial, considerou-se: revisão da literatura em ergonomia; revi-
são de normas técnicas internacionais; revisão de normas nacionais correlatas 
(como sinalização de incêndio e pânico, norma de cores para tubulações indus-
triais etc.); sistematização de metodologias correlatas de sinalização (métodos 
de sinalização de trânsito, de sinalização turística e outros); elaboração da me-
todologia; aplicação da metodologia em um experimento piloto; revisão do mate-
rial produzido e, finalmente, a preparação e a produção do Guia.

Importante ressaltar a parceria SESI e SENAI que reuniu os profissionais es-
pecializados das duas instituições – equipe multidisciplinar – possibilitando a 
implementação desse importante trabalho. O apoio de profissionais do SESI-MG, 
especializados em saúde e segurança do trabalho nas fases iniciais de pesquisa, 
ficando a cargo do CECOTEG/SENAI-MG a gestão geral do projeto.

Agradecemos a empresa parceira, Primacor Gráfica Editora, a ABIGRAF-MG , o 
SIGEMG e demais empresas que contribuíram para a sucesso deste projeto. 

Que este material didático seja utilizado por gestores da indústria gráfica.  
Lembrando que, uma avaliação permanente das condições de trabalho e o cum-
primento das normas de segurança, garantem ao trabalhador o exercício da ati-
vidade laboral com qualidade, eficiência e resultados positivos.

Márcia Andrade Carmo de Azevedo
Diretora do CFP Sérgio de Freitas Pacheco - CECOTEG/SENAI-MG



INTRODUÇÃO

Todo trabalho apresenta riscos. Causas frequentemente atribuídas aos aciden-
tes no trabalho são a ausência de informação, desatenção ou falta de cuidado 
dos operadores no manuseio dos equipamentos. 

Os sistemas de sinalização de segurança devem fornecer dados sobre riscos 
existentes, possíveis consequências de eventuais danos e acidentes e procedi-
mentos adequados, para informar e conscientizar o trabalhador sobre os cui-
dados que deve ter no dia a dia de seu trabalho.

Entretanto, as peças de sinalização existentes, que se encontram comerciali-
zadas no mercado, muitas vezes não atendem a estes pressupostos e não con-
sideram as particularidades dos segmentos produtivos, sendo pouco eficientes 
na prevenção de acidentes.

Este Guia foi elaborado com o objetivo de orientar a elaboração e a implantação 
de sistemas de sinalização de segurança, de uma forma simples e eficaz, de 
modo a prevenir os acidentes de trabalho característicos da indústria gráfica.

O material aqui apresentado é o resultado de mais de um ano de atividades de 
pesquisa e desenvolvimento. Foram feitas pesquisas qualitativas nas indús-
trias gráficas de Minas Gerais, diretamente com os administradores e funcio-
nários dessas empresas. Uma pesquisa quantitativa também foi realizada, com 
questionários disponibilizados para as gráficas de todo o país. 

Um largo referencial teórico e normativo - nacional e internacional - foi siste-
matizado. Especialistas em Saúde e Segurança no Trabalho (SESI-MG) condu-
ziram identificação de riscos in loco em indústrias gráficas, cujos resultados 
foram confrontados com a percepção dos trabalhadores do setor. Muitas situ-
ações de risco às quais os trabalhadores gráficos se expõem foram evidencia-
das, assim como seu conhecimento, muitas vezes frágil, sobre esses riscos, 
suas causas, e o que fazer para contorná-los.

Os designers do Núcleo de Design e Inovação do Centro de Comunicação, De-
sign e Tecnologia Gráfica - CECOTEG/SENAI-MG elaboraram símbolos gráficos 
para atender às necessidades da prevenção de riscos no trabalho específicas 
da indústria gráfica. Estes símbolos foram testados junto a trabalhadores no 
chão-de-fábrica das indústrias e revisados quando necessário.

Todo este empenho foi financiado pelos Departamentos Regionais e Nacionais 
do SENAI e do SESI, e realizado para suprir a lacuna de referências técnicas 
objetivas, que possibilitem a elaboração de Sistemas de Sinalização de Segu-
rança apropriados à indústria gráfica.

O “Guia de Sinalização de Segurança no Trabalho Industrial Gráfico” tem a 
seguinte estrutura: inicialmente apresenta os princípios fundamentais de 

sistemas de sinalização voltados para aplicação em situações de trabalho; em 
seguida, é apresentado um método para orientar a elaboração de sistemas de 
sinalização de segurança na indústria gráfica. Este método é explicado em de-
talhes, etapa por etapa; os componentes do sistema e as peças de sinalização 
de diferentes tipos e para diferentes finalidades também são apresentados; o 
Guia orienta como elaborar cada uma das peças de sinalização, de modo que 
atenda às situações de trabalho específicas, e dispõe recomendações de como 
documentar o projeto, e proceder frente às necessidades de prototipagem, pro-
dução e atualização do sistema elaborado. Durante as seções, apresentamos 
exemplos ilustrados de aplicação da metodologia.

Este Guia de Sinalização deve ser lido e estudado por inteiro, antes de dar início 
às atividades de projeto. Uma leitura parcial não permitiria a compreensão e o 
reconhecimento das soluções mais adequadas para cada situação encontrada 
na realidade dos ambientes de trabalho. Como indica a própria estrutura que 
apresentamos, cada etapa é importante para a conclusão do projeto.

Finalmente, é importante dizer que este Guia não pretende substituir metodo-
logias, outras ações voltadas para a saúde e segurança no trabalho, e tampou-
co normas ou outras ações de sinalização obrigatórias. 

Para um projeto de sinalização completo, deve-se considerar toda a legislação 
vigente de modo amplo e irrestrito. Assim como se informar sobre as seguintes 
normas e eventuais cancelamentos, alterações ou substituições:

• Sinalização contra incêndio e pânico (NBR 13434-1/2/3);

• Emprego de cores para identificação de tubulações (NBR 6493);

• Cores para segurança (NBR 7195);

• Sinalização de segurança (NR 26).

A elaboração e implantação das peças de sinalização, que atendam aos 
requisitos destas e de outras normas, são fundamentais para a suficiência 
de todo o sistema de sinalização da indústria e a efetiva segurança do tra-
balhador. O que se propõe aqui é uma abordagem complementar a estas 
ações obrigatórias e essenciais.

Este Guia pretende servir como um instrumento consistente e específico, em 
prol da preservação da saúde e da segurança do trabalhador desse importante 
setor produtivo, que é a indústria gráfica.

Boa leitura!



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE 
SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

Sistemas de sinalização são conjuntos de peças de sinalização planejados 
para situações específicas. A ideia de sistema pressupõe que devemos ter 
uma visão ampla e compreender o todo; e também que cada parte deste sis-
tema é importante e exerce implicações sobre as outras partes do sistema.

Sistemas de sinalização devem seguir princípios específicos. Estes princípios bá-
sicos são fundamentais para garantir a eficácia do sistema de uma forma ampla. 
São eles:

• Legalidade;

• Suficiência e Discrição;

• Padronização;

• Clareza;

• Confiabilidade;

• Visibilidade e Legibilidade;

• Atualidade;

• Manutenção e Conservação.



Legalidade
Observar legislação complementar, como as Normas Regulamentadoras  
e de Sinalização Contra Incêndio e Pânico.

Suficiência e Discrição
A quantidade de peças de sinalização deve ser suficiente para as necessi-
dades de cada ambiente e posto de trabalho. Também não deve ser exces-
siva para que não provoque fadiga visual.

Padronização  
A padronização significa que é preciso seguir a critérios estabelecidos. 
Este Guia foi elaborado em consonância com padrões normatizados.

Clareza 
As mensagens devem ser de fácil compreensão para os trabalhadores.

Confiabilidade 
As peças de sinalização devem sempre corresponder à situação em que se 
aplicam. Só assim um sistema poderá ser considerado confiável.

Visibilidade e Legibilidade 
As peças de sinalização devem ser visíveis, bem dimensionadas, ins-
taladas em altura adequada e sem obstáculos visuais. As mensagens 
verbais devem ser curtas e facilmente lidas pelo trabalhador.

Atualidade 
O sistema de sinalização deve ser atualizado sempre que se perceber uma 
falha, um risco não observado ou um novo risco.

Manutenção e Conservação 
As peças de sinalização devem estar sempre conservadas, fixas e lim-
pas. Sempre que for necessário deve-se providenciar a substituição 
de peças danificadas.

Príncípios fundamentais do sistema de sinalização



MÉTODO PARA A SINALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA EM INDÚSTRIAS GRÁFICAS

O método apresentado foi elaborado a partir da sistematização de metodo-
logias diversas, aplicadas em sistemas de sinalização correlatos, e consiste 
de cinco fases que serão explicadas em maior profundidade nas próximas 
seções deste Guia.

São elas:

• Diagnóstico;

• Projeto de Sinalização;

• Prototipagem e Revisão;

• Produção e Instalação;

• Avaliação, Manutenção e Atualização.



Diagnóstico

• Levantamento de dados;

• Macroanálise: análise da empresa como um todo, visão geral de todos  
   os setores e identificação geral dos riscos presentes;

• Microanálises: análises de cada situação de trabalho específica 
   e identificação dos riscos específicos presentes;

• Seleção dos Riscos que serão Sinalizados.

Projeto de sinalização

• Plano funcional do sistema de sinalização;

• Redação das mensagens verbais de segurança;

• Elaboração e Detalhamento das peças de sinalização;

• Seleção dos símbolos gráficos para cada peça;

• Dimensionamento de textos;

• Composição das peças e especificação de cores;

• Documentação do projeto e inventário. 

Prototipagem e revisão

• Prototipagem / Instalação dos protótipos;

• Revisão do projeto;

• Revisão da documentação.

Produção e instalação

Avaliação, manutenção, e atualização

Fases do projeto de sinalização



Vários dados são importantes para as tomadas de decisão na elaboração de um 
Sistema de Sinalização de Segurança. Destacam-se alguns dos mais relevantes:

Dados sobre a empresa, seu porte, o número de funcionários que trabalham 
em cada setor, localização dos parques gráficos (que podem ser integrados 
ou separados), a planta da empresa, o arranjo das máquinas e dos postos de 
trabalho (layout) e as áreas onde circulam empilhadeiras. Essas informa-
ções devem ser coletadas e conferidas, e, se necessário, atualizadas.

Informações sobre os processos produtivos da empresa, quais os proces-
sos de impressão, acabamento, conversão e distribuição que a empresa 
utiliza. Como é feito o transporte de materiais internamente, a recepção 
de matérias-primas e a armazenagem temporária durante os processos. 
Todas estas informações são relevantes já neste momento inicial e devem 
ser consideradas durante todo o projeto do Sistema de Sinalização.

O levantamento de um histórico de acidentes de trabalho na empresa pode 
ser revelador, pois possibilita identificar os postos de trabalho que provocam 
mais acidentes, por exemplo. É importante considerar, também, caracterís-
ticas dos funcionários acidentados, como por exemplo, se são novatos, se são 
funcionários experientes no posto de trabalho em que se deu o acidente. 

DIAGNÓSTICO

Levantamento de dados



Estas informações podem ajudar a evidenciar, pelo menos em parte, a causa 
dos acidentes. Conversar com os funcionários também pode ser esclarecedor. 
Pergunte a respeito dos riscos no trabalho que os operários percebem, procu-
re por funcionários mais antigos e membros da CIPA. 

Outros dados relevantes podem ser encontrados junto às ações em Seguran-
ça e Saúde no Trabalho (SST) que já foram realizadas na empresa. Essas in-
formações podem apontar para riscos que devem ser sinalizados. Porém, é 
importante considerar a data em que estas ações em Segurança e Saúde no 
Trabalho foram realizadas, se elas são executadas periodicamente e, também, 
ter a consciência de que não substituem a observação in loco, mesmo que se-
jam uma fonte confiável de referências.

Ainda para a análise macro da empresa, é necessário identificar como é a 
organização do trabalho na empresa. Por exemplo: os funcionários variam 
frequentemente de postos de trabalho? A rotatividade de funcionários na em-
presa é alta (há muitas demissões e contratações)? Postos de trabalho nos 
quais haja alta rotatividade de funcionários devem ser muito bem sinalizados. 
Há sempre um período de adaptação do operário à nova função, e isso inclui a 
aprendizagem de procedimentos de operação adequados e seguros, específi-
cos de cada posto de trabalho.

Apesar de estarem sujeitas a mudanças frequentes, de um modo geral as  
características dos trabalhadores também são informações importantes.  
Algumas perguntas úteis podem ser: há muitos funcionários com idade pró-
xima à aposentadoria? Há muitos funcionários com dificuldade de leitura?  
Há funcionários cadeirantes? Naturalmente há uma redução da capacidade vi-
sual de discriminar detalhes (acuidade) durante nossas vidas. Além disso, a pro-
ximidade à aposentadoria pode indicar que um novato trabalhará naquele posto.  
A velocidade e a precisão com que focalizamos objetos reduzem bastante com 
o passar dos anos. Essas circunstâncias exigem letras e símbolos um pouco 
maiores do que outras, por exemplo. No caso de empregados cadeirantes, 
devemos considerar que a altura da linha do olhar é diferente, portanto deve 
ser observado o posicionamento adequado das peças de sinalização. 

É claro que não pretendemos esgotar todos os tipos de informação que podem 
ser obtidos, e tampouco todas as possibilidades de uso das informações que 
podem ser levantadas por meio destes exemplos. Mas são exemplos de situa-
ções frequentes, às quais devemos dar atenção especial. Outros desafios irão 
surgir em cada situação real de trabalho que é observada. O objetivo desta 
fase da elaboração do Sistema de Sinalização de Segurança na Indústria Grá-
fica é admitir a importância das informações para apontar caminhos para a 
realização das análises macro (empresa como um todo e seus setores) e micro 
(situações específicas de trabalho) desta fase.

As atividades de análise, tanto em nível macro, quanto em nível micro, parti-
lham o objetivo final de evidenciar as situações de risco às quais os trabalha-
dores da indústria gráfica estão expostos.

A macroanálise requer o esforço de se tentar compreender a empresa como 
um todo. As características do contexto competitivo e do tecido social em que 
está inserida, suas políticas de recursos humanos, suas estratégias de negó-
cio e de gestão da produção, sua política de aquisição de maquinário, matéria-
prima e insumos, enfim, todos estes assuntos entre outros tantos (inclusive 
os citados na seção anterior), que condicionam e determinam as atividades de 
trabalho. Identificar os determinantes da atividade e a dinâmica industrial de 
cada empresa são os objetivos desta etapa.

Obviamente nem sempre se dispõe de acesso a todo o tipo de informações, 
ou mesmo de recursos para analisar em grande profundidade estas questões 
muitas vezes tão complexas. Mas ao mesmo tempo, não podemos esquecer que 
são dimensões (econômica, social, produtiva e comercial) muito importantes, e 
que influenciam diretamente a atividade diária dos trabalhadores da indústria.

Muitas observações podem ser feitas por entrevistas informais com os admi-
nistradores e funcionários, e complementadas pela observação das atividades 
na empresa, da ocupação da capacidade produtiva e dos produtos.

O objetivo da macroanálise é retratar de modo representativo os aspectos con-
textuais que condicionam e determinam a atividade produtiva do trabalhador.

Pode-se considerar, por exemplo, se a indústria realiza aquisições de equi-
pamentos programadas (o que poderia ter um impacto no planejamento 
das atualizações do sistema de sinalização), ou se o único critério para 
aquisição de matéria-prima e insumos é o custo (o que pode conduzir à 
identificação de riscos específicos).

Além disso, deve-se considerar ainda uma análise geral e organizada dos se-
tores da empresa. Quais são as atividades realizadas em cada setor? Quantos 
funcionários estão alocados em cada setor? Quais são os riscos que podem 
ser observados genericamente por setor?

Além da macroanálise, é preciso conduzir análises de situações específicas 
da atividade de produção. As microanálises são um esforço para identificar 
situações de risco às quais cada trabalhador está exposto em sua atividade. 

Não há uma receita para realização destas análises, o que há são requi-
sitos. As microanálises devem compreender todos os diferentes postos 
de trabalho da empresa, e ser, ao máximo, representativas das ativida-
des de todos os trabalhadores.  

Macroanálise e Microanálises



Relacionar os aspectos macro e micro da empresa não é uma tarefa fácil. 
É preciso adotar um ir e vir contínuo entre estes aspectos para evidenciar 
progressivamente como eles se relacionam. Entender estas relações pode 
revelar situações que os trabalhadores irão enfrentar, mesmo que não sejam 
observáveis de imediato.

Como colocado anteriormente, o resultado final esperado da macroanálise 
e das microanálises é evidenciar as situações de risco às quais os trabalha-
dores da indústria gráfica estão expostos.

Espera-se que, ao fim destas etapas, se tenha uma lista das situações de 
risco associadas aos setores da empresa (resultado da macroanálise), e ou-
tra associada aos postos de trabalho (resultado das microanálises).

Em última instância, realizar essas análises permite uma compreensão da 
realidade das atividades vivenciadas pelos trabalhadores na empresa, seguida 
de um foco nas situações de risco específicas. Este entendimento é da maior 
importância para que se produza uma lista consistente dos riscos que cada 
posto de trabalho e setor da empresa apresentam, ou podem vir a apresentar. 

Os riscos identificados devem ser listados, separadamente, por setor e por 
posto de trabalho específico.

Os riscos identificados devem ser classificados. Nem sempre é possível 
quantificar os riscos identificados, mas na maioria dos casos é possível fa-
zer uma estimativa de risco. Estimativas de risco devem considerar a gra-
vidade e a probabilidade de um dano que pode ocorrer em uma situação de 
risco. Nas estimativas de risco, deve-se considerar apenas os riscos com 
possibilidades reais de danos ou acidentes.

Estimativa de Risco

Quanto à gravidade de um dano que uma situação de risco pode provocar, 
consideramos:

a. Risco pode causar morte ou ferimento grave: danos permanentes;

b. Risco pode causar apenas ferimentos moderados: danos não-perma-
     nentes leves, como cortes superficiais, arranhões ou irritação;

c. Risco de danos não pessoais (danos à propriedade): situação que não  
     apresenta risco aos trabalhadores, apenas à propriedade.

Quanto à probabilidade de ocorrência de um dano, a partir de uma situação de 
risco, consideramos duas categorias:

a. O dano PROVAVELMENTE ocorrerá se a mensagem da sinalização não for  
     considerada;

b. O dano POSSIVELMENTE ocorrerá se a mensagem da sinalização não for  
     considerada.

Mesmo em situações que aparentemente apresentam apenas um risco, deve-
se investigar se os riscos envolvidos podem resultar em danos múltiplos.

Todo risco identificado como potencial causador de danos à propriedade, ou 
de ferimentos moderados, deve ser verificado se é também um causador de 
morte ou ferimento sério. Mais de um destes efeitos podem ocorrer como re-
sultado de um mesmo evento. 

Do mesmo modo, todo risco identificado inicialmente como causa em poten-
cial de danos à propriedade, deve ser avaliado, para que se verifique se é tam-
bém um risco de ferimentos moderados.

Deve-se sempre considerar a gravidade maior, dentre as consequências pos-
síveis na estimativa do risco, para classificá-lo. Assim, apenas os riscos que 
podem causar estritamente danos à propriedade devem ser atribuídos à cate-
goria de riscos de danos não pessoais. 

Classificação de Riscos
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Este Guia destaca em seu início a importância da Suficiência e da Discrição 
como dois dos princípios fundamentais de Sistemas de Sinalização de Se-
gurança. Estes princípios foram descritos da seguinte maneira: 

A quantidade de peças de sinalização deve ser suficiente para as neces-
sidades de cada ambiente e posto de trabalho. Também não deve ser 
excessiva para que não provoque fadiga visual.

Mas como saber quantas peças de sinalização deve ter um projeto para que 
seja suficiente e, ao mesmo tempo, sem excessos? É preciso selecionar os 
riscos que serão sinalizados. Algumas premissas podem ser consideradas. 
Riscos que podem causar danos graves devem ser sinalizados. 

No caso de riscos que podem causar danos moderados e não permanentes 
(como cortes estritamente superficiais ou irritações leves) deve-se considerar 
a probabilidade de ocorrência de acidentes ou danos, assim como os efeitos 
que podem ser causados pela exposição contínua ao risco. 

Uma situação de risco pode não parecer grave de imediato (por exemplo, 
riscos de irritação da pele ou olhos), mas a exposição contínua à situação 
de risco pode provocar um efeito grave (como alergias permanentes). Se 
estes efeitos forem graves ou permanentes, deve-se sinalizar o risco. Se, 
por outro lado, estes efeitos forem leves e sem complicações permanen-
tes, pode-se considerar a não sinalização do risco.

Deve-se considerar se a situação de risco pode realmente provocar danos à 
saúde e à segurança do operário ou danos à propriedade. Situações que não 
podem provocar danos não devem ser sinalizadas. 

Obviamente conta-se com o bom senso do projetista do Sistema de Sinalização, 
para que a sinalização implantada não venha se tornar um transtorno por ex-
cesso de peças, ou por insuficiência, o que pode tornar o próprio Sistema de 
Sinalização uma fonte de risco ou perturbação no ambiente de trabalho.

Seleção dos Riscos 



Sistemas de sinalização devem ser compostos por diferentes tipos de pe-
ças de sinalização. Para cada informação a ser sinalizada, há um tipo de 
peça de sinalização adequada.

A SINALIZAÇÃO VERTICAL é o tipo mais frequente. A mensagem é sinalizada 
sobre um plano vertical, com as placas planas instaladas sobre paredes.

Estes sinais podem ser instalados de três maneiras diferentes: em “V” (A), per-
pendiculares (B) ou paralelamente (C) à parede, como o painel na próxima página.

PROJETO DE SINALIZAÇÃO



VISTA SUPERIOR         DA PLACA PERPENDICULAR

(B)

VISTA SUPERIOR DA PLACA PARALELA

(C)

VISTA SUPERIOR DA PLACA EM “V”

(A)

FACE AFACE BFACE B FACE AFACE A



Faixa zebrada

A SINALIZAÇÃO AÉREA é caracterizada por ser fixada no topo dos ambien-
tes. É especialmente útil em ambientes muito grandes nos quais a distância 
entre o olhar dos operadores e as paredes que podem servir de suporte para 
sinalização variam excessivamente, a ponto de comprometer a visibilidade e 
a legibilidade para um dos operadores (ou para ambos), considerando o que 
está mais próximo e o que está mais distante da peça de sinalização.

O principal cuidado que se deve ter ao especificar a Sinalização Aérea é o de não 
permitir que as peças se tornem obstáculos à circulação de pessoas e veículos. 

A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL é uma sinalização complementar, instalada sobre 
o chão dos ambientes. Pode ser formada por adesivos, como faixas, ou pintada.  
A sinalização horizontal é útil para determinar áreas de armazenamento tem-
porário, áreas de circulação ou mesmo trajetórias importantes.

Dispositivo de bloqueio para chave de energia, 

Os RÓTULOS DE SEGURANÇA servem para sinalizar riscos em postos espe-
cíficos de trabalho. Como a mensagem muitas vezes é voltada somente para 
o operador, sinalizar superfícies planas das máquinas com peças adesivas é 
uma solução que não aumenta a quantidade de informação desnecessária para 
outros trabalhadores, para os quais a mensagem específica não é direcionada.

 

A SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA serve a finalidades provisórias. São peças que 
devem fazer parte do sistema e que devem ser usadas em situações específicas, 
como na manutenção de algum equipamento ou do ambiente (exemplo: “cuidado 
- piso molhado”, “não ligue - em manutenção”). Peças de sinalização temporária 
compreendem cavaletes, faixas zebradas e outros dispositivos temporários.

Cavalete



O projeto deve ser formalizado em uma documentação que contenha o plano fun-
cional, o detalhamento de cada peça e o inventário do Sistema de Sinalização.

O inventário das peças de sinalização deve descrever, muito objetivamente, o 
tipo e a quantidade de cada peça, material de confecção e dimensões máxi-
mas. Uma maneira prática de se apresentar o inventário é na forma de tabela, 
como mostra o exemplo a seguir:

 

A elaboração do inventário das peças de sinalização de segurança deve consi-
derar, também, as peças de Sinalização Temporária, que não estão necessa-
riamente no plano funcional. 

Um projeto bem documentado deve apresentar o plano funcional, o projeto 
de cada peça de sinalização associada ao seu código, o inventário de peças 
do sistema e o detalhamento de cada peça de sinalização, que deve conter, 
inclusive, as especificações de cores. A documentação final do projeto deve 
permitir a produção fiel das peças.

Tabela para Inventário

Código Tipo Quantidade Material Dimensões

PV01
Proibição / 

Vertical
1

Chapa PVC - 3 
mm

1m x 25cm

PV02
Proibição / 

Vertical
3

Chapa PVC - 3 
mm

50cm x 20cm

AlV01 Alerta / Vertical 1
Chapa PVC - 3 

mm
70cm x 30cm

AlV01 Alerta / Vertical 1
Chapa PVC - 3 

mm
45cm x 20cm

AlR01
Alerta / Rótulo 
de Segurança

1
Adesivo 

impermeável
20cm x 4cm

AlR02
Alerta / Rótulo 
de Segurança

2
Adesivo 

impermeável
12,5cm x 6cm

AlT01
Alerta / 

Temporária
5

Cavalete 
Plástico

45cm (altura)

AlT02
Alerta / 

Temporária
2 Fita Zebrada 20m (rolo)

Documentação do Projeto e Inventário  
do Sistema de Sinalização

OR: 03

OR: 04

AVR:06

AVR:07

AVR:08

AVR:09

AVR:10

AVR:11

PR:05

PR:06

PR:07

PR:09

PR:11

PR:13

PR:14

PR:12

PR:10OR: 05

OR: 06

OR: 07

OR: 08

OR: 09

ALR:05

ALR:06

ALR:07

ALR:08

ALR:09

ALR:10

ALR:11

ALR:12

ALR:13

ALR:14

ALR:15

ALR:16

ALV:03

ALV:01

OV:03

OV:04 ALV:02

OV:06

ALV:04

OV:07

ALV:05ALV:06

AVV:01

ALA:01

         

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA
CAIXA DE 
FERRAMENTAS

BLOQUEADOR DE BOTÃO 
DE ENERGIA

BLOQUEADOR DE 
QUADRO ELÉTRICO

CAVALETE: PISO 
MOLHADO

CAVALETE: NÃO LIGAR 
A MÁQUINA

SETORES

Mistura das Tintas / Estoque

Corte e Vinco

Brochura

Dobra

Guilhotina

Impressão e Gravação

Pré-Impressão

Prensa

Grampeadora

Administração

Diretoria

Refeitório

Sinalização Horizontal



Para a elaboração de um projeto de sinalização é necessário encontrar a 
maior distância desejável de leitura para cada peça de sinalização. A definição 
das distâncias de observação deve ser feita a partir de medições na planta que 
considerem distâncias máximas de observação e distâncias reais.

A MAIOR DISTÂNCIA DESEJÁVEL de leitura para cada peça, deve considerar 
o trabalhador que está mais distante da peça na situação real de trabalho. 

Entretanto, uma peça de sinalização dimensionada para servir a vários postos 
de trabalho ou a setores inteiros, pode vir a ser um incômodo para trabalha-
dores que estiverem próximos a este tipo de sinal. Uma alternativa para estas 
situações é a instalação de sinalizações idênticas, adequadamente distribuí-
das pelo espaço (repetição/redundância). Desta maneira, evita-se sinalizações 
superdimensionadas para postos de trabalho próximos ao local de instalação.

Ponto de Observação

Abaixo, um exemplo de aplicação para sinalizar mais de um risco em uma 
mesma situação de trabalho.

As cores a serem utilizadas nas peças de sinalização de segurança devem 
manter o padrão de tonalidade. O azul deve ser sempre o mesmo, assim 
como o laranja, o amarelo, o vermelho e o preto. Para que isso seja possível, 
é fundamental indicar as especificações de cores corretamente para o forne-
cedor das peças de sinalização. 

Equipamentos e tintas para impressão e serigrafia podem apresentar varia-
ções nos tons de cores. Especificar o tom correto é fundamental para que 
estas variações sejam mínimas, e não interfiram na consistência visual do Sis-
tema de Sinalização como um todo.

Referência
Especificações de Cores

Vermelho 
Segurança

Laranja 
Segurança

Amarelo 
Segurança

Azul 
Segurança

Preto Branco

CMYK

C 20
M 100
Y 90
K 10

C 0
M 70
Y 100
K 10

C 5
M 20
Y 90
K 0

C 100
M 40
Y 0

K 40

C 0
M 0
Y 0

K 100

- - -

Pantone 1805 C 1595 C 129 C 7462 C
Hexachrome 

Black C
- - -

Pantone 
Process

DS 83-1C DS 50 1-C DS 9-4C DS 217-1C
DS Processe 

Black C
- - -



Sobre um destes suportes é inserido um símbolo gráfico. A composição destes 
dois elementos forma a mensagem que se pretende transmitir.

Mensagem Verbal de Segurança
Descreve o risco, suas consequências e procedimento(s) de segurança.

As peças de sinalização de segurança no trabalho variam em complexidade de 
acordo com a situação que se está sinalizando. Esta seção apresenta os ele-
mentos que podem compor cada peça do Sistema de Sinalização.

Símbolo Geral de Alerta
Reforça que é preciso prestar atenção na peça de sinalização. O Símbolo 
Geral de Alerta acompanha o sinal verbal sempre que peças de sinaliza-
ção indiquem riscos potenciais de danos pessoais. Ou seja, só se dispen-
sa a utilização deste símbolo quando o risco for apenas de dano mate-
rial. Esse símbolo pode ser dimensionado com a mesma altura ou pouco 
maior que o sinal verbal. 

Sinal Verbal
É uma palavra única (PERIGO, ATENÇÃO, CUIDADO ou AVISO) que inicia 
a mensagem e indica a gravidade do risco que está sendo sinalizado.

Sinais de Segurança
Apontam situações de riscos, possíveis consequências de acidentes ou 
indicações de procedimentos que se deve evitar. Os Símbolos Gráficos de 
Segurança devem ser inseridos sempre sobre um dos três suportes se-
guintes (figuras abaixo). Cada um destes suportes aponta para a natureza 
da mensagem visual, que pode ser um Sinal de Alerta, um Sinal de Ação 
Obrigatória ou um Sinal de Proibição.

Sinal de Alerta Sinal de Proibição Sinal de Ação obrigatória
Cor de Fundo:
Tarja Triangular: 
Símbolo Gráfico: 
Cor Externa:
Linha pontilhada:

Pantone 129C
Preto
Preto
Pantone 129C
Área do pictograma

Cor de Fundo: 
Tarja Circular: 
Símbolo Gráfico: 
Cor Externa: 
Linha pontilhada: 

Branco
Branco
Pantone 1805C
Preto
Área do pictograma

Cor de Fundo: 
Tarja Circular: 
Símbolo Gráfico: 
Cor Externa: 
Linha pontilhada: 

Pantone 7462C
Branco
Branco
Pantone 7462C
Área do pictograma

Peças de sinalização: conteúdo e especificação

Procedimento de Segurança MANTENHA AS MÃOS AFASTADAS.

Descrição do Risco Máquinas com partes móveis.

Descrição da Consequência Risco de decepamento dos membros.



Todas as peças de sinalização devem conter um sinal verbal. O sinal verbal 
tem um papel importante nas peças de sinalização, indicar a gravidade do 
risco que está sinalizado.

Para selecionar um sinal verbal compatível com o risco é preciso determinar 
qual é a gravidade de dano mais séria dentre todas as situações de risco. 
A partir da maior gravidade (como referência), deve-se optar pelos painéis de 
gravidade de risco dentre os quatro apresentados na figura abaixo:

 

Os sinais verbais sempre devem ser apresentados em CAIXA ALTA (maiús-
culas) e em negrito, e sempre devem ser posicionados centralizados em re-
lação ao retângulo de fundo do painel de gravidade de risco. Os painéis de 
gravidade de risco contendo o sinal verbal devem vir na parte mais alta das 
peças de sinalização.

Para uma definição correta da gravidade do risco, utilize o diagrama de classi-
ficação de risco da página ao lado.

Sinal Verbal e Classificação de Gravidade de Risco Fluxograma de Classificacão de Risco

PAINEL COM SINAL GERAL DE ATENÇÃO
(Risco de Danos Pessoais)

PAINEL SEM SINAL GERAL DE ATENÇÃO
(Risco de Danos Não Pessoais)

PERIGO:
Risco de morte ou danos graves.

ATENÇÃO:
Risco de ferimentos ou danos graves.

CUIDADO:
Risco de danos moderados ou leves.

AVISO:
Risco de danos ao patrimõnio.

Existe uma possibilidade 
real de o dano pessoal 
acontecer?

Existe uma possibilidade 
real de danos severos ou 
morte?

Utilize o Sinal Verbal 
“AVISO”, sem o  
Sinal Geral de Atenção.

Utilize o Sinal Verbal 
“CUIDADO”, com o  
Sinal Geral de Atenção.

Utilize o Sinal Verbal 
“ATENÇÃO”, com o  
Sinal Geral de Atenção.

Em caso de ocorrência de 
uma Situação de Risco, 
qual a probalidade de oco-
orer acidentes?

Em caso de ocorrência de 
acidentes, qual a proba-
bilidade de ocorrer danos 
severos ou morte?

Utilize o Sinal Verbal  
“PERIGO”, com o  
Sinal Geral de Atenção.

Fonte: Adaptado de ANSI Z535.2-2007



Três tipos de informações são muito importantes nas mensagens verbais de 
segurança: a descrição do risco, a descrição das consequências do risco e a 
instrução de como evitá-lo. Vamos chamá-los de Descrição do Risco, Descri-
ção da Consequência e Procedimento de Segurança.

A ordem em que estas informações devem ser redigidas é flexível. Entre-
tanto, a descrição da consequência do risco é melhor compreendida se vier 
depois da descrição do risco (A). Caso o tempo de percepção e reação, neces-
sário para se evitar o risco for curto, posicione o procedimento de segurança 
em primeiro lugar (B).

Ao escrever mensagens verbais é preciso considerar o público destas mensa-
gens. É muito comum encontrarmos operários semialfabetizados. Portanto, é 
muito importante que se adote uma linguagem bastante acessível, clara, sim-
ples e curta. A escrita curta e objetiva é uma premissa para que as peças de 
sinalização sejam eficientes, não causem fadiga e sejam acessíveis ao maior 
número de trabalhadores.

Uma mensagem verbal pode indicar a descrição do risco, a indicação de uma 
ação e a consequência e, mesmo assim, ser curta e simples.

As frases devem ser escritas na voz ativa, ao invés de na voz passiva. 
Por exemplo, prefira “não entre” a “não deve entrar”, ou “feche antes de ligar” 
a “somente ligue depois de fechar”.

Mensagem Verbal de Segurança

(A) Descrição do Risco. Transporte suspenso de bobinas.
Procedimento de segurança. MANTENHA DISTÂNCIA.
Descrição de consequência. Pode provocar lesões graves.

Descrição do Risco Alta Voltagem.
Procedimento de segurança NÃO ENTRE!
Descrição de consequência Pode provocar queimaduras graves ou morte. 

Procedimento de segurança Mantenha trancado.

A ação desejada pode ser enfatizada em negrito, maiúsculas e ponto de ex-
clamação, como no exemplo anterior. Separar as frases como nos exemplos 
dados, também, é muito importante, pois este formato permite uma leitura 
mais fácil do que a escrita contínua, que deve ser evitada. A escolha do que 
escrever na mensagem deve considerar os símbolos que serão usados em 
conjunto com a mensagem, e se juntos são suficientes para descrever o risco, 
suas consequências e como evitá-lo.

Escolher o que não se vai escrever também deve ser uma decisão cuidadosa. 
Recomendações gerais, para sinalização de setores e grupos de trabalhadores, 
devem ser mais sucintas do que recomendações para situações específicas, 
para sinalização de postos de trabalho ou riscos identificados. Por exemplo, 
“obrigatório usar máscara” pode ser uma mensagem para um setor da empre-
sa, e não necessariamente requer a descrição de um risco ou de consequências.

Como veremos adiante, a sinalização de setores e para grupos de trabalhado-
res deve ser maior do que a sinalização direcionada apenas ao operador que 
está em uma situação específica, como em um posto de trabalho ou em frente 
a um ponto de alta voltagem. Nos casos em que se pretende sinalizar para um 
grupo, quando as peças de sinalização são maiores, deve-se ser ainda mais 
objetivo, deixando as descrições detalhadas para as peças de sinalização me-
nores e localizadas em situações específicas.

Quanto à formatação do texto nas mensagens de segurança deve-se seguir as 
seguintes recomendações:

• Os textos devem ser alinhados à esquerda, exceto quando para mensa-
gens de apenas uma linha, que devem ser centralizadas;

• Para as mensagens verbais de segurança, recomenda-se que a primeira  
letra de cada frase seja em maiúscula e as outras minúsculas. Entretanto, 
a fonte pode ser utilizada em caixa alta (maiúsculas) para dar destaque a 
uma mensagem em relação às outras, como na indicação de procedimen-
tos de segurança que estejam no corpo da mensagem verbal;

• A fonte deve ser sem serifa (sans serif), sem ornamentações, de geome-
tria simples e clara. Tipos de fonte comuns e aceitáveis são: Arial, Helvética 
e Franklin Ghotic;

• Recomenda-se o uso de negrito em todo o texto. Não se deve usar itálico;

• O espaçamento entre palavras deve ser o espaçamento simples e con-
vencional, de uso corrente, com texto alinhado à esquerda;

• O espaçamento entrelinhas deve medir, no mínimo, a altura de uma vogal 
minúscula.

• Os textos, nas mensagens verbais de segurança, devem ser em preto sobre 
fundo branco, ou em branco sobre fundo preto. Ver figuras da página 31.

(B) Procedimento de segurança. MANTENHA DISTÂNCIA.
Descrição do Risco. Transporte suspenso de bobinas.

Descrição de consequência. Pode provocar lesões graves.



A composição das peças de sinalização de segurança pode variar de acordo 
com a situação a ser sinalizada. A escolha do modelo de composição para uma 
peça de sinalização deve considerar o local e o contexto no qual a peça será 
instalada. O dimensionamento final das peças é determinado pelo tamanho 
mínimo de letra e do símbolo gráfico, adequados para a situação a ser sinali-
zada. Manter uma distância adequada em relação à borda da peça para cada 
um dos elementos da peça de sinalização, também é um aspecto importante 
da diagramação, como mostra a figura abaixo:

 

Tipicamente recomenda-se o uso dos elementos principais: o Sinal Verbal 
(precedido do Símbolo Geral de Alerta, sempre que o risco puder ser causa-
dor de danos pessoais), Símbolo Gráfico (sobre o suporte gráfico adequado) e 
Mensagem Verbal de Segurança.

 

Exemplos de aplicações contendo os principais elementos de peças de sinaliza-
ção de segurança no trabalho, podendo ser diagramados na horizontal ou vertical

Para o dimensionamento dos textos, considera-se a medida entre a maior dis-
tância desejável de leitura e a peça de sinalização. Portanto, é crucial tomar 
estas medidas em planta atualizada ou no próprio local de trabalho.

De posse deste dado (a maior distância de leitura desejável), utilize a tabela a 
seguir para encontrar a medida da altura mínima a ser utilizada nas letras da 
mensagem e símbolos gráficos. Este procedimento deve ser feito para cada 
uma das peças de sinalização.

Esta tabela apresenta os valores mínimos de dimensionamento para os símbolos 
e letras, que serão determinantes sobre a composição das peças de sinalização.

TABELA DE DIMENSIONAMENTO DAS LETRAS

Distância de 
Observação (m)

Altura da Letra
(mm)

Diâmetro do Sinal
(mm)

Sinal Triangular Base
(mm)

0,5 ou < 3.5 27 30

1 8 50 55

2 a 3 15 95 102

4 20 125 136

5 25 140 150

6 30 155 170

7 35 180 190

8 40 206 217

9 45 230 244

10 50 255 271

11 55 281 298

12 60 307 325

13 65 332 352

15 75 383 406

Dimensionamento de Textos e de Símbolos Composição de Peças de Sinalização e Cores



Os sinais verbais, símbolos gráficos e mensagens verbais devem ocupar a área 
destinada a eles na composição, mantendo uma pequena distância das mar-
gens da peça, como mostra a imagem central, entre os exemplos abaixo:

 

 

Apesar de não ser uma situação ideal, para os casos em que não houver sím-
bolos adequados à situação que está sendo sinalizada, pode-se sinalizar os 
riscos, suas possíveis consequências para a saúde e procedimentos corretos 
para evitá-los sem o símbolo gráfico, como na figura abaixo:

Exemplos de aplicação para os casos em que nenhum símbolo gráfico recomen-
dado atenda às necessidades da situação de risco são apresentados a seguir:

Elementos Principais de um Sinal de Segurança

Podemos identificar, na figura acima, elementos de um sinal de segurança 
isoladamente e, em seguida, um sinal de segurança formatado. Lembre-se 
sempre de inserir uma moldura em torno de todos os sinais de segurança. 
Essa moldura tem papel de proteger as informações que estão dentro da sina-
lização e melhorar sua compreensibilidade.

Painel de Sinal de Segurança

Símbolo Gráfico com 
Pictograma

Painel de Mensagem de Segurança

Mensagem Verbal  
de Segurança

Sinal de Segurança Formatado com Moldura

Painel de Sinal de Verbal

Símbolo Geral de Alerta Sinal Verbal

MANTENHA AS MÃOS AFASTADAS.

Máquina com partes móveis.

RISCO DE ESMAGAMENTO.

MANTENHA AS MÃOS AFASTADAS.

Máquina com partes móveis.

RISCO DE ESMAGAMENTO.

PERIGO

MENSAGEM VERBAL
DE SEGURANÇA

MENSAGEM VERBAL DE SEGURANÇA

RISCO DE SUPER AQUECIMENTO  

DO EQUIPAMENTO.

RISCO DE SUPER AQUECIMENTO DO EQUIPAMENTO.



Um mesmo risco pode requerer a sinalização com mais de um símbolo. Para 
esses casos, recomenda-se a utilização de um dos dois tipos de composição:

 

Exemplos de aplicação para o uso de mais de um símbolo e mais de uma men-
sagem verbal em uma única peça de sinalização.

Pode-se também optar por sinalizar múltiplos riscos existentes em uma mes-
ma situação de trabalho, em uma única peça.

Abaixo, um exemplo de aplicação para sinalizar mais de um risco em uma 
mesma situação de trabalho.

As cores a serem utilizadas nas peças de sinalização de segurança devem 
manter o padrão de tonalidade. O azul deve ser sempre o mesmo, assim 
como o laranja, o amarelo, o vermelho e o preto. Para que isso seja possível, 
é fundamental indicar as especificações de cores corretamente para o forne-
cedor das peças de sinalização. 

Equipamentos e tintas para impressão e serigrafia podem apresentar varia-
ções nos tons de cores. Especificar o tom correto é fundamental para que 
estas variações sejam mínimas, e não interfiram na consistência visual do Sis-
tema de Sinalização como um todo.

Referência
Especificações de Cores

Vermelho 
Segurança

Laranja 
Segurança

Amarelo 
Segurança

Azul 
Segurança

Preto Branco

CMYK

C 20
M 100
Y 90
K 10

C 0
M 70
Y 100
K 10

C 5
M 20
Y 90
K 0

C 100
M 40
Y 0

K 40

C 0
M 0
Y 0

K 100

- - -

Pantone 1805 C 1595 C 129 C 7462 C
Hexachrome 

Black C
- - -

Pantone 
Process

DS 83-1C DS 50 1-C DS 9-4C DS 217-1C
DS Processe 

Black C
- - -



O projeto deve ser formalizado em uma documentação que contenha o plano fun-
cional, o detalhamento de cada peça e o inventário do Sistema de Sinalização.

O inventário das peças de sinalização deve descrever, muito objetivamente, o 
tipo e a quantidade de cada peça, material de confecção e dimensões máxi-
mas. Uma maneira prática de se apresentar o inventário é na forma de tabela, 
como mostra o exemplo a seguir:

 

A elaboração do inventário das peças de sinalização de segurança deve consi-
derar, também, as peças de Sinalização Temporária, que não estão necessa-
riamente no plano funcional. 

Um projeto bem documentado deve apresentar o plano funcional, o projeto 
de cada peça de sinalização associada ao seu código, o inventário de peças 
do sistema e o detalhamento de cada peça de sinalização, que deve conter, 
inclusive, as especificações de cores. A documentação final do projeto deve 
permitir a produção fiel das peças.

Tabela para Inventário

Código Tipo Quantidade Material Dimensões

PV01
Proibição / 

Vertical
1

Chapa PVC - 3 
mm

1m x 25cm

PV02
Proibição / 

Vertical
3

Chapa PVC - 3 
mm

50cm x 20cm

AlV01 Alerta / Vertical 1
Chapa PVC - 3 

mm
70cm x 30cm

AlV01 Alerta / Vertical 1
Chapa PVC - 3 

mm
45cm x 20cm

AlR01
Alerta / Rótulo 
de Segurança

1
Adesivo 

impermeável
20cm x 4cm

AlR02
Alerta / Rótulo 
de Segurança

2
Adesivo 

impermeável
12,5cm x 6cm

AlT01
Alerta / 

Temporária
5

Cavalete 
Plástico

45cm (altura)

AlT02
Alerta / 

Temporária
2 Fita Zebrada 20m (rolo)

Documentação do Projeto e Inventário  
do Sistema de Sinalização
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Uma ação importante, que deve necessariamente anteceder a produção, é a 
prototipagem das peças do Sistema de Sinalização. Esta prototipagem pode 
ser feita em papel comum e permite a aferição da adequação do projeto. 
A prototipagem permite a antecipação de problemas que podem ser corrigi-
dos, antes que se produzam as peças em material definitivo.

Após a prototipagem em papel, é necessário instalar as peças de papel para 
testar o sistema. Depois, verificam-se as adequações e revisões necessá-
rias a serem feitas no sistema, e atualiza-se a documentação completa do 
projeto. Esta atualização pode considerar também o posicionamento das 
peças de sinalização no plano funcional.

O posicionamento das peças de sinalização deve, necessariamente, conside-
rar as diferentes alturas dos trabalhadores. Isto inclui avaliar as diferentes 
posturas em que se trabalha em cada posto, e a variabilidade provável de tra-
balhadores na indústria. Ou seja, é preciso antever também a eventual troca 
de operadores nos postos de trabalho. 

Recomenda-se para Sinais Verticais, a instalação a 1,8 m do chão até a base do 
painel, e para Rótulos de Segurança instalá-los nas áreas próximas aos riscos, 
em um posicionamento que seja de fácil visualização pelos operadores.

PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA
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As peças de sinalização não devem ser visualmente bloqueadas por ne-
nhum elemento fixo ou móvel, como portas, janelas, portões e outros. 
Para certificar de que não há nenhum obstáculo visual, sugere-se que o 
projetista se posicione pessoalmente nos diferentes postos de trabalho, a 
fim de verificar a efetividade do Sistema de Sinalização projetado. Nesses 
casos pode-se utilizar a Sinalização Aérea.

A produção das peças de um Sistema de Sinalização deve ser feita com ma-
teriais resistentes e duráveis, impermeáveis, que ofereçam acabamento fosco 
para que as peças não provoquem ofuscamentos, mesmo que temporários e 
leves, e de acordo com as especificações apresentadas por este Guia.

Rótulos de Segurança devem ser impressos com tinta durável e imperme-
ável, sobre materiais adesivos que também tenham estas características. 
Dado o baixo custo do adesivo unitário e o desgaste natural depois de insta-
lado, recomenda-se a aquisição de peças de reserva, para reposição imediata 
após o desgaste das peças instaladas.

As peças de sinalização devem ser mantidas limpas e ter suas características 
visuais preservadas. Materiais diferentes demandam produtos de limpeza espe-
cíficos. Deve-se sondar junto ao fornecedor das peças de sinalização, quais são 
os procedimentos adequados para sua manutenção. 

Após a produção e a instalação, um treinamento voltado para o reconhecimento 
dos Símbolos de Segurança e do Sistema de Sinalização instalado é recomen-
dado para familiarizar futuros usuários com os símbolos e seus significados.

 

Este treinamento deve compreender, também, procedimentos de uso das pe-
ças de sinalização temporária e horizontal, quando estiverem previstas no 
sistema de sinalização da indústria.
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A efetividade de um Sistema de Sinalização deve ser avaliada periodicamente. 
Aquisições e trocas de máquinas, mudanças em arranjos produtivos e o próprio 
desgaste dos materiais são alguns dos eventos que devem motivar a avaliação e 
a atualização do Sistema de Sinalização.

Um Sistema de Sinalização desatualizado pode vir a ser ele próprio uma 
fonte de risco no trabalho.

A avaliação e atualização do Sistema de Sinalização podem ser feitas pelo 
próprio projetista do sistema. 

É preciso ter consciência de que atualizar um Sistema de Sinalização não 
significa, necessariamente, adicionar peças de sinalização no sistema.  
Retirar peças inefetivas pode ser tão importante quanto atender a novas 
necessidades de sinalização. 

Além disso, o treinamento regular dos trabalhadores é também uma ação de 
manutenção, especialmente importante em setores e postos de trabalho com 
grandes índices de rotatividade e/ou acidentes.

AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO  
DO SISTEMA



Dimensionamentos da sinalização

Respeite sempre o dimensionamento das placas de sinalização 
em relação às distâncias de observação dos operadores em seus 
postos de trabalho. Um dimensionamento correto permite que 
os riscos sejam identificados e os procedimentos de segurança 
sejam operacionalizados (ver página 42).

Rótulos de Segurança aplicados na caixa de ferramentas

Rótulos de Segurança também podem ser aplicados em outros su-
portes além das máquinas. A aplicação de Rótulos de Segurança em 
caixas de ferramentas, por exemplo, lembra aos profissionais de 
manutenção os riscos que suas tarefas envolvem e procedimentos 
de segurança a serem adotados.

Sinalização em ambientes fechados e reduzidos

Procure sinalizar somente os principais riscos e de acordo com natureza do 
trabalho. Se o trabalho acontece na maior parte do tempo com as pessoas  
assentadas, posicione a sinalização próxima a altura dos olhos dos trabalhadores. 

Sinalização de setor

Posicione essa sinalização em um local onde todos os trabalhadores des-
se setor possam visualizá-la e ter uma boa leitura. Em caso de obstáculos 
visuais, a instalação da placa pode ter altura maior que 1,8 m ou pode-se 
optar pela Sinalização Aérea.

Apêndice 01

Exemplos Ilustrados de Aplicações

1m

2 a 3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Uso obrigatório
de abafador.

ATENÇÃO

Distância de Observação



Sinalização em Setores Amplos

Para a sinalização de setores industriais extensos, recomenda-se a utilização 
de duas pacas de sinalização, com a mesma mensagem. Esta ação, juntamen-
te com a prototipagem das peças, ajuda a projetar sinais de melhor compreen-
sibilidade. É sempre importante perceber qual a direção natural do olhar dos 
trabalhadores durante suas atividades, para assegurar um posicionamento 
adequado das peças de sinalização.

 

Sinalização Aérea 

Este tipo de sinalização pode ser utilizada quando não há suporte para a si-
nalização próxima ao risco ou em quando obstáculos visuais prejudicam a vi-
sibilidade da sinalização. A instalação deste tipo de sinalização deve ser a um 
mínimo de 2,2 m de altura, do chão até sua base.

Rótulos de Segurança

Em geral os Rótulos de Segurança são aplicados no corpo das máquinas. 
Em relação a este formato de sinalização, recomenda-se: evitar obstáculos visu-
ais que possam comprometer a visualização pelo operador; aplicar rótulos rela-
cionados à situação de risco do local; evitar o excesso de rótulos em um mesmo 
local; manter rótulos de reserva para eventual reposição de rótulos danificados.

Sinalização de ambientes com obstáculos visuais

Para a instalação da sinalização, observe se no ambiente de trabalho existe al-
gum obstáculo que possa obstruir ou impedir a visualização do sinal de segu-
rança. Caso o obstáculo seja muito alto (acima de 2 m) é indicado a instalação 
de uma Sinalização Aérea (página 58 - figura 2).



Proibido colocar  
a mão **

Proibido o trânsito de 
pessoas *

Proibido empurrar ** Proibido assentar ** Proibido subir na 
superfície **

Uso obrigatório de luvas 
de proteção **

Obrigatória a higienização 
das mãos após trabalhar 
com produtos químicos**

Obrigatório retirar o 
plug da tomada  

elétrica **

Símbolo geral de 
 obrigatóriedade *

Aterramento  
obrigatório **

Uso obrigatório de 
roupa de proteção **

Uso obrigatório  
de botas de proteção **

Uso obrigatório de 
avental de proteção

Uso obrigatório de 
óculos de proteção **

Uso obrigatório de  
máscara de proteção

Uso obrigatório de 
protetor auricular **

Uso obrigatório de óculos 
de  proteção opaco **

Banheiro Masculino ** Banheiro Feminino ** Lixeira **

Elevador de  
acessibilidade **

Telefone ** Restaurante /  
Refeitório **

Informação** Chuveiro **

Seta de direção ** Entrada ** Saída **

Atenção: Material radioativo 
ou radiação ionizante *

Sinal Geral de Alerta* Atenção: 
Superfície Quente *

Atenção: 
Material Tóxico *

Atenção: Risco de fogo / 
Material inflamável **

Proibido a presença de  
pessoas com marca-passo *

Proibido desativar  
mecanismos de segurança

Proibido utilizar objetos 
metálicos ou relógios *

Proibido deixar objetos 
em cima da máquina

Proibido o trânsito de 
veículos industriais *

Atenção: 
Risco de esmagamento 

dos braços

Atenção: 
Risco de decepamento 

das mãos e dedos

Atenção: 
Risco de esmagamento 

das mãos e dedos *

Atenção: 
Material corrosivo *

Atenção: 
Superfície quente

Atenção: 
Risco Biológico *

Atenção: Risco de 
tropeço ou queda *

Atenção: Obstáculos * Atenção: Superfície  
escorregadia *

Atenção: Risco ergonômico 
para carregamento de peso

Atenção: 
Movimentação de carga 

suspensa

Atenção: 
Alta Voltagem /Risco de 

choque elétrico *

Atenção: 
Passagem de veículos 

industriais *

Proibido Fumar * Proibido acender 
fósforos ou gerar 

qualquer tipo de chama *

Atenção: 
Risco ergonômico

Atenção:Risco de 
esmagamento pelas 

partes móveis

Atenção: Risco de esma-
gamento dos braços e 

mãos nas engrenagens  **

Atenção: 
Risco de esmagamento 

das mãos e dedos *

Atenção:  
Risco de esmagamento 

na rolaria

* ISO 7010:2003/Amd.1:2006(E)
** ISO 7010:2003/Amd.3:2007(E)

 * ISO 7010: 2003(E)
** ISO 7001: 2007(E)

* ANSIZ535.3-2007(E)
** ISO 7010:2003/Amd.1:2007(E)

Fonte:

Apêndice 02

Símbolos Gráficos para Sinalização de Segurança



Função do Símbolo Alertar o risco de materiais 
radioativos ou radiação ionizante.

Conteúdo da Imagem Imagem abstrata.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

01. Atenção: Material Radiotivo ou 
Radiação ionizante *

Função do Símbolo Alertar o risco de material tóxico.

Conteúdo da Imagem Crânio humano à frente de dois
ossos cruzados.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, 
manuais de segurança, avisos e 
rótulo de produto.

04. Atenção: Material Tóxico *

Função do Símbolo Alertar os riscos biológicos.

Conteúdo da Imagem Imagem abstrata.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

06. Atenção: Risco Biológico *

Função do Símbolo Alertar o risco de uma 
superfície quente.

Conteúdo da Imagem Três linhas paralelas em forma 
de “S”, acima de uma linha 
horizontal reta.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança, avisos
e rótulo de produto.

03. Atenção: Superfície Quente *

Função do Símbolo Alertar o risco de fogo / 
materiais inflamáveis.

Conteúdo da Imagem Chama com uma linha
horizontal abaixo.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e rótulos de 
produto.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, 
manuais de segurança, avisos e 
rótulo de produto.

05. Atenção: Risco de fogo/
Material inflamável **

Função do Símbolo Significar um alerta geral.

Conteúdo da Imagem Ponto de exclamação.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

02. Sinal Geral de Alerta *

* ISO 7010:2003/Amd.1:2006(E)
** ISO 7010:2003/Amd.3:2007(E)

 * ISO 7010: 2003(E)
** ISO 7001: 2007(E)

* ANSIZ535.3-2007(E)
** ISO 7010:2003/Amd.1:2007(E)

Fonte:



Função do Símbolo Alertar o risco de tropeço.

Conteúdo da Imagem Homem estilizado tropeçando 
em um obstáculo no chão.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

07. Atenção: Obstáculos * 11. Atenção: Risco Ergonômico

Função do Símbolo Alertar o risco de queda.

Conteúdo da Imagem Homem estilizado caindo do 
final de uma plataforma.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

08. Atenção:Risco de tropeço ou queda* 12. Atenção: Risco de esmagamento 
pelas partes móveis

Função do Símbolo Alertar o risco de uma 
superfície escorregadia.

Conteúdo da Imagem Homem estilizado caindo em 
uma superfície escorregadia.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

09. Atenção: Superfície escorregadia*
13. Atenção: Risco de esmagamento dos 

braços e mãos nas engrenagens **

10. Atenção: Risco Ergonômico para 
carregaregamento de peso

Função do Símbolo Alertar o risco ergonômico.

Conteúdo da Imagem Homem estilizado levantando 
uma caixa, em postura incorreta.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança,

Função do Símbolo Alertar o risco ergonômico.

Conteúdo da Imagem Homem estilizado, assentado em 
uma cadeira, em postura correta.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho 
e áreas públicas. 

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança.

Função do Símbolo Alertar o risco de esmagamento 
nas partes móveis das máquinas.

Conteúdo da Imagem Parte superior do corpo 
humano com cabeça prensada 
nas partes móveis.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança.

Função do Símbolo Alertar o risco de esmagamento 
dos membros superiores em 
engrenagens.

Conteúdo da Imagem Porção superior do corpo 
humano com mão e braço 
prensados nas engrenagens.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

Função do Símbolo Alertar o risco de esmagamento 
das mãos e dedos em engrenagens.

Conteúdo da Imagem Mãos e dedos prensados nas 
engrenagens.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

14. Atenção: Risco de esmagamento 
das mãos e dedos *

* ISO 7010:2003/Amd.1:2006(E)
** ISO 7010:2003/Amd.3:2007(E)

 * ISO 7010: 2003(E)
** ISO 7001: 2007(E)

* ANSIZ535.3-2007(E)
** ISO 7010:2003/Amd.1:2007(E)

Fonte:



Função do Símbolo Alertar o risco de esmagamento 
das mãos e dedos na rolaria.

Conteúdo da Imagem Mãos e dedos prensados nos 
rolos.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

15. Atenção: Risco de esmagamento na rolaria

Função do Símbolo Alertar o risco de se queimar ao 
manusear produtos químicos.

Conteúdo da Imagem
Mão humana sendo corroída pelo 
líquido corrosivo que cai do tubo 
de ensaio..

Campo de Aplicação
Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e rótulos de 
segurança de produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

Função do Símbolo Alertar o risco de esmagamento dos 
braços e mãos em partes móveis das 
máquinas.

Conteúdo da Imagem Braço prensado nas partes móveis.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

16. Atenção: Risco de esmagamento dos braços

Função do Símbolo Alertar o risco de se queimar em 
superfícies quentes.

Conteúdo da Imagem
Seta apontando para cima, vista 
lateral de figura humana com linha 
horizontal abaixo e linhas sinuosas 
representando calor.

Campo de Aplicação
Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e rótulos de 
segurança de produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

Função do Símbolo Alertar o risco de decepamento 
das mãos e dedos na guilhotina.

Conteúdo da Imagem Mão com dedos decepados por
objeto afiado.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

17. Atenção: Risco de decepamento das mãos e dedos

Função do Símbolo Alertar o risco de carregamento 
de peso acima da cabeça.

Conteúdo da Imagem
Bobina pendurada vista por baixo, 
sendo puxada por um gancho 
através de cordas.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

Função do Símbolo Alertar o risco de esmagamento 
das mãos e dedos nas partes 
móveis.

Conteúdo da Imagem Mãos e dedos esmagados
na parte móvel.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
Manuais de segurança e avisos.

18. Atenção: Risco de esmagamento das 
mãos e dedos*

Função do Símbolo Alertar o risco elétrico.

Conteúdo da Imagem Raio / relâmpago.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho,
áreas públicas e produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, 
manuais de segurança, avisos e 
rótulo de produto.

19. Atenção: Material Corrosivo *

20. Atenção: Superfície Quente

21. Atenção: Movimentação de carga pesada

22. Atenção: Alta voltagem/Risco  
de choque elétrico *

* ISO 7010:2003/Amd.1:2006(E)
** ISO 7010:2003/Amd.3:2007(E)

 * ISO 7010: 2003(E)
** ISO 7001: 2007(E)

* ANSIZ535.3-2007(E)
** ISO 7010:2003/Amd.1:2007(E)

Fonte:



Função do Símbolo Proibir fumar.

Conteúdo da Imagem Cigarro aceso com fumaça
em vista lateral.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho 
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
Manuais de segurança e avisos.

24. Proibido Fumar *

Função do Símbolo Proibir artigos metálicos 
e relógios em uma área 
determinada.

Conteúdo da Imagem Relógio de pulso analógico estilizado 
e a vista frontal de uma chave. 

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

Função do Símbolo Proibir uma pessoa de passar por 
um local que possa prejudicar o 
funcionamento do marca-passo.

Conteúdo da Imagem Coração em formato estilizado
com um fio.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

26. Proibido a presença de pessoas 
com marca-passo *

Função do Símbolo Proibir o uso de empilhadeira e outros 
veículos industriais em áreas de risco.

Conteúdo da Imagem Veículo representado de perfil com 
motorista estilizado.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

Função do Símbolo Alertar o risco de empilhadeira e 
outros veículos industriais.

Conteúdo da Imagem Empilhadeira (vista lateral) com 
motorista estilizado.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

23. Atenção: Passagem de veículos industriais *

Função do Símbolo Proibir que mecanismos de 
segurança sejam desativados.

Conteúdo da Imagem Máquina com engrenagens à 
mostra com tampa retirada.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e rótulos de segurança de produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

Função do Símbolo Proibir fumar ou gerar qualquer
tipo de chama.

Conteúdo da Imagem Fósforo aceso com chama
em vista lateral.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

25. Proibido acender fósforos ou 
gerar qualquer tipo de chama *

Função do Símbolo Proibir que coloquem objetos em
cima da máquina.

Conteúdo da Imagem Máquina de impressão com balde 
de tinta e garrafa em cima.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho e 
rótulos de segurança de produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

28. Proibido utilizar objetos metálicos ou relógios *

30. Proibido o trânsito de veículos industriais *

27. Proibido desativar mecanismos de segurança

29. Proibido deixar objetos em cima da máquina

* ISO 7010:2003/Amd.1:2006(E)
** ISO 7010:2003/Amd.3:2007(E)

 * ISO 7010: 2003(E)
** ISO 7001: 2007(E)

* ANSIZ535.3-2007(E)
** ISO 7010:2003/Amd.1:2007(E)

Fonte:



31. Proibido colocar a mão **

32. Proibido o trânsito de pessoas *

33. Proibido Empurrar **

Função do Símbolo Proibir uma pessoa de colocar as
mãos em aberturas.

Conteúdo da Imagem Mão entre duas linhas 
convergentes.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e rótulos de 
produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

Função do Símbolo Proibir uma pessoa de utilizar
uma via designada.

Conteúdo da Imagem Homem estilizado caminhando
para a esquerda.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança e avisos.

Função do Símbolo Proibir que alguém empurre
um objeto.

Conteúdo da Imagem Homem estilizado empurrando um 
bloco sob uma linha horizontal.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança;
manuais de segurança, avisos e 
rótulos de produtos

Função do Símbolo Proibir alguém de assentar em 
uma determinada superfície.

Conteúdo da Imagem Homem estilizado assentado em 
uma linha horizontal.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e em produtos.

Formato de Aplicação
Sinalização de segurança;
manuais de segurança, avisos
e rótulos de produtos

34. Proibido assentar **

35. Proibido subir na superfície **

Função do Símbolo Proibir alguém de subir em 
determinada superfície.

Conteúdo da Imagem Homem estilizado subindo em
uma superfície elevada.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança,
manuais de segurança, avisos
e rótulos de produtos.

36. Uso obrigatório de luvas de proteção **

Função do Símbolo As luvas de proteção devem ser 
vestidas.

Conteúdo da Imagem Duas luvas de proteção, uma 
representada à frente totalmente 
em branco, a outra por trás em 
linha de contorno.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, 
manuais de segurança, avisos e 
rótulos de produtos.

37. Obrigatória a higienização das mãos após trabalhar 
com produtos químicos **

Função do Símbolo As mãos devem ser lavadas.

Conteúdo da Imagem Duas mãos embaixo de uma 
torneira com fluxo de água ligado, 
uma mão representada à frente 
totalmente em branco, a outra 
por trás em linha de contorno.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e rótulos de produto.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, manuais 
de segurança, avisos e rótulos de 
produtos.

38. Obrigatório retirar o plug 
da tomada elétrica **

Função do Símbolo O plugue principal deve ser 
desconectado da tomada elétrica

Conteúdo da Imagem Mão segurando e puxando um 
plugue no sentido da seta para fora 
da tomada.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, 
manuais de segurança, avisos e 
rótulos de produtos.

* ISO 7010:2003/Amd.1:2006(E)
** ISO 7010:2003/Amd.3:2007(E)

 * ISO 7010: 2003(E)
** ISO 7001: 2007(E)

* ANSIZ535.3-2007(E)
** ISO 7010:2003/Amd.1:2007(E)

Fonte:



39. Símbolo geral de obrigatoriedade *

Função do Símbolo Significa que o avental de 
segurança deve ser vestido.

Conteúdo da Imagem Figura humana em vista frontal 
vestindo um avental de segurança,

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança.

43. Uso obrigatório de avental de proteção

40. Aterramento obrigatório **

Função do Símbolo Significa que o protetor ocular
deve ser utilizado.

Conteúdo da Imagem Cabeça humana (vista frontal)
vestindo o protetor ocular.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho,
avisos e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, manuais de 
segurança, avisos e rótulos de produtos.

44. Uso obrigatório de óculos de proteção **

41. Uso obrigatório de roupa de proteção **

Função do Símbolo Significa que a máscara de 
proteção deve ser utilizada.

Conteúdo da Imagem Cabeça humana (vista frontal) 
vestindo a máscara de proteção.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho,
avisos e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, manuais de 
segurança, avisos e rótulos de produtos.

45. Uso obrigatório de máscara de proteção

Função do Símbolo Significa uma ação obrigatória.

Conteúdo da Imagem Ponto de exclamação.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho,
avisos e em produtos.

Formato de Aplicação manuais de segurança, avisos
e rótulos de produtos.

Função do Símbolo Significa que o fio de aterramento 
deve estar conectado.

Conteúdo da Imagem Linha vertical encontrando uma linha 
horizontal com duas linhas paralelas 
abaixo, progressivamente menores.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho, 
áreas públicas e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, 
manuais de segurança, avisos e 
rótulos de produtos.

Função do Símbolo Significa que a roupa de proteção
deve ser vestida.

Conteúdo da Imagem Roupa de proteção vista de 
frente.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho,
avisos e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, 
manuais de segurança, avisos e 
rótulos de produtos.

Função do Símbolo Significa que o calçado de 
segurança deve ser vestido.

Conteúdo da Imagem Dois calçados de segurança, um 
representado a frente totalmente 
em branco, o outro por trás em 
linha de contorno.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, 
manuais de segurança, avisos e 
rótulos de produtos.

42. Uso obrigatório de botas de proteção **

Função do Símbolo Significa que o protetor auricular
deve ser utilizado.

Conteúdo da Imagem Figura humana (vista frontal)  
vestindo o protetor auricular..

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, manuais de 
segurança, avisos e rótulo de produto.

46. Uso obrigatório de protetor auricular **

* ISO 7010:2003/Amd.1:2006(E)
** ISO 7010:2003/Amd.3:2007(E)

 * ISO 7010: 2003(E)
** ISO 7001: 2007(E)

* ANSIZ535.3-2007(E)
** ISO 7010:2003/Amd.1:2007(E)

Fonte:



47 Uso obrigatório de óculos de
         proteção  opaco **

48. Banheiro Masculino **

49. Banheiro Feminino **

Função do Símbolo Significa que o protetor ocular
opaco deve ser utilizado.

Conteúdo da Imagem Cabeça humana (vista frontal)
vestindo o protetor ocular opaco.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho,
áreas públicas e em produtos.

Formato de Aplicação Sinalização de segurança, 
Manuais de segurança, avisos e 
rótulos de produtos.

Função do Símbolo Indicar a localização de um 
banheiro para homens.

Conteúdo da Imagem Vista frontal de um homem.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

Função do Símbolo Indicar a localização de um 
banheiro para mulheres.

Conteúdo da Imagem Vista frontal de uma mulher.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

Função do Símbolo Indicar a localização de um recipiente 
próprio para descarte de lixo.

Conteúdo da Imagem Vista frontal da figura humana 
jogando objetos em um recipiente 
e quatro losangos representando 
o lixo descartado.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

50. Lixeira **

51. Elevador de acessibilidade **

52. Restaurante/Refeitório **

53. Informação **

Função do Símbolo Indicar a localização de acesso
aos elevadores.

Conteúdo da Imagem Receptáculo do elevador mostrando 
painel de botões com uma figura 
humana em cadeiras de rodas e outra 
em pé. Seta apontando pra cima 
acima do elevador e seta apontando 
pra baixo abaixo.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho e 
áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

Função do Símbolo Indicar a localização de 
instalações para refeição.

Conteúdo da Imagem Vista frontal de um garfo e uma
faca alinhados.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho e áreas 
públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

Função do Símbolo Indicar onde a informação
pode ser obtida.

Conteúdo da Imagem Letra “i” minúscula.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho e 
áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

Função do Símbolo Indicar a localização de 
instalação
com telefones.

Conteúdo da Imagem Vista lateral de um fone de 
telefone.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho e 
áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.
52. Telefone **

* ISO 7010:2003/Amd.1:2006(E)
** ISO 7010:2003/Amd.3:2007(E)

 * ISO 7010: 2003(E)
** ISO 7001: 2007(E)

* ANSIZ535.3-2007(E)
** ISO 7010:2003/Amd.1:2007(E)

Fonte:
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54. Chuveiro **

55. Seta de direção **

56. Entrada **

Função do Símbolo Indicar a localização de 
instalações com chuveiros.

Conteúdo da Imagem Vista lateral de um chuveiro ou 
ducha com fluxo de água ligado 
indicado por uma linha pontilhada.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

Função do Símbolo Indicar a direção de movimentação
de pessoas.

Conteúdo da Imagem Seta com cabeça Belga com ângulo 
do vértice entre 84º e 87º.
NOTA: Poderá ser girada em 45º em diferentes direções.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

Função do Símbolo Indicar e identificar a localização 
de um ponto de entrada ou um 
ponto de entrada preferencial.

Conteúdo da Imagem Duas linhas paralelas com uma seta 
apontando para dentro.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

Função do Símbolo Indicar e identificar a localização 
de uma saída ou caminho 
preferencial a percorrer.

Conteúdo da Imagem Duas linhas paralelas com uma 
seta apontando para fora.

Campo de Aplicação Uso diário em local de trabalho
e áreas públicas.

Formato de Aplicação Sinalização de informação.

57. Saída **

* ISO 7010:2003/Amd.1:2006(E)
** ISO 7010:2003/Amd.3:2007(E)

 * ISO 7010: 2003(E)
** ISO 7001: 2007(E)

* ANSIZ535.3-2007(E)
** ISO 7010:2003/Amd.1:2007(E)

Fonte:
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