
Sinalização de segurança: vamos prestar atenção?  

 

Bom dia turma! 

A sinalização de segurança existe para alertar sobre riscos no local de trabalho. 

Pode acreditar: a sinalização de segurança é importante para a empresa. 

Além disso, de acordo com a lei trabalhista, a sinalização de segurança é obrigatória em todas 
as empresas que admitam empregados como trabalhadores. 

Qualquer que seja o tamanho da empresa, ou o setor de atuação, ela sempre deverá ter todas 
as indicações de perigos. 

A sinalização de segurança pode mostrar riscos do local, obrigatoriedade do uso de EPI’s - 
Equipamento de Proteção Individual e também indicações das rotas de fuga, entre outras 
situações. 

 

Sinalização de segurança: o que é isso? 

A sinalização de segurança é um conjunto de estímulos visuais e sonoros. 

Um exemplo de uso da sinalização é orientar as pessoas sobre a melhor forma de agir perante 
uma situação desconhecida. 

Como uma rota de fuga para uma situação de incêndio, por exemplo. 

Ela serve, portanto, para orientar os trabalhadores e visitantes acerca de informações 
importantes a respeito daquele local, setor ou ambiente. 

Imagine que você está entrando na empresa pela primeira vez. 

Você é informado pelo porteiro ou recepcionista que deve caminhar até o RH. 

Depois você é orientado a seguir para o seu novo setor. 

Alguns minutos depois te solicitam para seguir para um novo setor para desenvolver uma 
determinada atividade. 

Como você vai saber sobre quais EPI’s são obrigatórios naquele setor? 

Isso mesmo! 

 

Através da placa que está na parede!!! 

Na volta, você está caminhando por novos corredores e passando pelo estoque quando ouve 
de longe um apito. 



Ao olhar para o lado você percebe que existe trânsito de empilhadeira naquele setor. 

Como não ficar no caminho, mantendo-se seguro e evitando acidentes graves? 

Olhando para o chão e identificando o caminho traçado para pedestres. 

Nessa mesma empresa, ocorreu uma situação diferente. 

Devido às fortes chuvas com vento, uma árvore caiu sobre os fios elétricos, interrompendo o 
fornecimento de energia para a empresa. 

Por algum motivo ainda não identificado, foi constatado o princípio de incêndio e a Brigada foi 
acionada. 

O alarme está soando. 

O que fazer? 

Como chegar ao ponto de encontro no escuro? 

A melhor e correta forma de se orientar é seguir as indicações de rota de fuga, orientando-se 
pelos pictogramas (aquelas setas e placas com bonecos que indicam o caminho). 

Agora vamos analisar outra situação comum: você entra por um corredor, escorrega e cai ao 
chão porque o piso está escorregadio. 

Qual a primeira coisa que você vai pensar? 

“Poxa, porque não colocaram uma placa indicando que o chão está úmido?” 

Os pictogramas, as placas de EPI, placas de identificação de extintor, rotas de fuga, placas de 
"proibido fumar" são exemplos de sinalização de segurança. 

Depois desse diálogo você deve ter entendido que sinalização de segurança é importante. 

Sim, para a sua própria segurança! 

 


