
 

 

1. Localização e Reconhecimento 

A sala do Grupo Gerador Diesel está localizada conforme lay out e imagens abaixo na 
sala S15 no subsolo do edifício Acadêmico. Os demais locais estão identificados por 
imagens, legendas e também citadas no item 4.1.2. deste procedimento. 
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ESTACIONAMENTO 

 GG e CE 

CAC 

CAR 

CAC 

 GG e CE 

CAR 
Entrada Caixa d’água de reuso portaria 

Área de caixas d’água do campus 



2. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E LEGISLATIVA 
 
2.1. Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho – Normas 
Regulamentadoras 1, 6, 9, 10, 20, 23, 33, 35. 
2.2. Portaria nº 598, NR 10, de 07.12.2004, do MTE. 
2.3. NBR’s da ABNT: 8528-7; 14664; 17505-1 
2.4. Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo 
2.5. Constituição Federal artigo 7º inciso XXII 
2.6. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da Unifesp Guarulhos 
 
3. FINALIDADE 

Este procedimento tem a finalidade de orientar sobre o acesso e a circulação eventual 
ou permanente de profissionais em áreas restritas ou controladas da instituição 
Universidade Federal de São Paulo Campus Guarulhos, visando assegurar a segurança 
de todos os envolvidos nos processos de operação e manutenção. Principalmente o de 
disseminar e promover a cultura preventiva, a autoproteção e o autocuidado para a 
manutenção da salubridade. 

4. CONCEITUAÇÃO E SIGLAS 

4.1. Conceituação 

4.1.1. Área Restrita: Ambiente classificado pela SSTA como passível de gerar dano real 
ou potencial à saúde da comunidade universitária, colaboradores terceirizados, 
servidores e alunos, ao patrimônio e ao meio ambiente, envolvendo possíveis agentes 
ergonômicos, mecânicos, físicos, biológicos ou químicos sê houver. 

4.1.2. As áreas operacionais classificadas como restritas são: 

a) Sala do grupo gerador diesel - GG; 
b) Sala das cabines de energia - CE; 
c) Espaços confinados - EC; 
d) Painéis elétricos - PE; 
e) Sala das caixas d’água de reuso no subsolo do Edifício Acadêmico - CAR; 
f) Central de Ar Condicionado no Subsolo do Prédio Acadêmico - CAC; 
g) Caixa D’água de Reuso no pátio de manobras ao lado da portaria - Reuso; 
h) Área de caixas d’água do campus.  
 
OBS: Outras áreas poderão ser classificadas posteriormente, de acordo com a evolução 
das atividades do campus, bem como em caso de obras gerais ou ainda por ocasião de 
um inventário de riscos de maior amostragem. 
 
4.2. Siglas 

3.2.1. SESMT: Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho;  
3.2.2. SSTA: Seção de Segurança e Saúde no Trabalho  



3.2.3. DisTrab: Departamento de Saúde do Trabalhador 
3.2.4. SIBC: Serviço Interno de Bombeiros Civis  
3.2.5. EPI: Equipamento de Proteção Individual 
3.2.6. EPC: Equipamento de Proteção Coletiva 
3.2.7. GG: Grupo Gerador  
3.2.8. MTE: Ministério do Trabalho e Emprego. 
3.2.9. Monitoramento: Centro de Controle Operacional 
3.2.10. CISSP: Comissão Interna de Segurança e Saúde do Servidor Público 
3.2.11. Infra: Divisão de Infraestrutura 
3.2.12. DGA: Divisão de Gestão Ambiental 
3.2.13. CAC: Central de Ar Condicionado no subsolo 
3.2.14. CAR: Central de Caixas de Água de Reuso 
3.2.15. CE: Cabine Elétrica Principal subsolo 
 
5. PROCEDIMENTOS EM ÁREAS RESTRITAS 
 
O ingresso e a permanência em áreas restritas serão permitidos somente aos 
empregados habilitados, qualificados e capacitados, além daqueles enquadrados na 
previsão do item 10.8.9 da NR10. 

OBS: Nenhuma pessoa, sem a devida capacitação, habilitação e autorização para o 
exercício de atividade inerente ao local classificado como área restrita, poderá acessar 
tais locais, ou ainda ter acesso as chaves controladas desses locais.  

5.1. Sala do grupo gerador  

5.1.1. O acionamento manual do GG, quando necessário, será feito por profissional 
legalmente habilitado e devidamente capacitado para tal fim. 

5.1.2. A verificação do nível de óleo diesel, efetuada de modo visual, e o acionamento 
dos disjuntores do quadro de energia ocorrerão sem contato com outro equipamento. 

5.2. Salas das Cabines Elétricas   

5.2.1. O acionamento dos disjuntores só é permitido a profissional habilitado e com NR 
10. Obedecidos SEMPRE os preceitos do item 7.1. 

5.3 Vias principais e corredores 

5.3.1. Ao transitar e executar atividades inerentes às suas funções nestas áreas, 
principalmente na condução de escadas e outros equipamentos, a equipe de 
manutenção e limpeza deve manter distancia segura de outras pessoas e 
preferencialmente NUNCA realizar tais movimentações sozinho (a). 

5.4. Painéis Elétricos   

6. COMPETÊNCIA 



6.1. Compete a Divisão de Infraestrutura e a Seção de SSTA fazer cumprir os 
dispositivos deste procedimento. 

6.2. Compete a SSTA, a chefia de Infraestrutura e aos bombeiros civis a serviço do 
campus a fiscalização do cumprimento dos itens descritos neste procedimento 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O ingresso nas áreas restritas está condicionado a procedimentos especiais de 
segurança do trabalho, habilitação plena para a atividade a ser realizada no local, bem 
como ao uso obrigatório de EPI e/ou EPC. 

7.1.1. EPIs de uso obrigatório: 

- botina de segurança tipo eletricista; 

- capacete de segurança classe B; 

- uniforme completo e com refletivo nas atividades de manutenção. 

7.2. A execução da atividade ou permanência de empregados não autorizados em 
áreas restritas implicará falta disciplinar grave. 

7.3. Compete às todos os membros da comunidade deste campus cumprir os 
dispositivos deste procedimento, principalmente os colaboradores à serviço deste 
campus. 

8. DIVULGAÇÃO 

8.1. A divulgação eletrônica deste normativo será dada através da página da Segurança 
do Trabalho e Saúde do Trabalhador e disponível no portal institucional em:   
https://www.unifesp.br/campus/gua/divisao-de-seguranca-do-trabalho-e-saude-do-
trabalhador  


