
Normas Europeias - Protecção da Cabeça 

 

EN397 - Capacetes de Protecção para a Industria 
A norma EN397, no que se refere aos «Capacetes de Proteção para a Indústria», exige que seja marcado o abaixo 

indicado: Cada capacete deve levar marcado em relevo ou bem impresso as indicações seguintes: 

a) O número da presente norma europeia 

b) O nome ou dados de identificação do fabricante 

c) O ano e o trimestre de fabricação 

d) O tipo de capacete 

e) O tamanho ou a tabela de tamanhos  Indicações complementares, como instruções ou recomendações de ajuste, de 

montagem, de uso, de limpeza, de desinfeção, de manutenção, de revisão e de armazenagem deverão estar 

especificadas nas instruções de uso.  

EN812 - Bonés de Protecção 

A norma EN812 refere-se a bonés e capacetes anti-golpe (proteção couro cabeludo) de uso corrente utilizados na 

indústria, para proteger a cabeça de objetos duros que podem provocar lesões ou outras feridas superficiais. Estão 

essencialmente destinadas para usos no interior. Um equipamento que cumpra esta norma não está destinado a proteger 

dos efeitos da queda de objetos e não deve em nenhum caso substituir um capacete de proteção para industria para uma 

aplicação, segundo a norma EN397.   

EN443 - Capacetes para Bombeiros 
Esta norma fixa as características exigidas aos capacetes de proteção utilizados pelos serviços de proteção civil e de luta 

contra incêndios assim como os métodos de ensaio que permitem verificar essas características. 
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Normas Europeias - Protecção Auditiva 

 

EN352 - Exigências Gerais 
A norma europeia EN352 está dividida em várias partes. Cada parte da norma é aplicável a tipos específicos de proteção: 

A norma EN352-1, EN352-2 e EN352-3 tratam as exigências de segurança e provas, respectivamente para os 

abafadores, os tampões anti-ruído e os abafadores montados nos capacetes de proteção para a industria. 

 

Estabelecem as exigências em matéria de construção, de conceção e de desempenho, os métodos de provas 

correspondentes ao marcado assim como as informações destinadas aos utilizadores.   Põem à disposição informações 

relativas às características de atenuação acústica de os abafadores, medidas em conformidade com a EN 24869-1:1992, 

e definem um nível mínimo de atenuação necessário para estabelecer a sua conformidade com a presente especificação. 

 

Só as proteções auditivas que têm características de certificação apropriadas devem ser selecionadas. Todos os anti-

ruídos de JSP levam a marcação CE solicitado pela diretiva dos equipamentos de proteção individual e pela marca de 

qualidade do British Standard Institute (BSI). 

 

Para escolher um anti-ruído é imprescindível conhecer as leis, requisitos, usos e técnicas. Os critérios de seleção 

adicionais, abrangem os pontos gerais a considerar no momento da seleção. Para mais detalhes sobre a seleção, 

consulte a norma europeia EN468:1996 (Titulo: Protecção auditiva. Recomendações para a seleção, utilização e 

manutenção)   
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EN352-1 - Protetores de Banda de Cabeça 
Esta parte da norma diz respeito aos auriculares e estabelece os requisitos em matéria de construção, conceção e 

desempenho, os métodos de ensaio, as instruções de marcação, assim como as informações destinadas aos 

utilizadores.  Determina a disponibilização de informações relativas às características de mitigação acústica dos 

auriculares, medidas em conformidade com a EN 24869-1, e define um nível mínimo de mitigação necessário para 

determinar a respetiva conformidade com esta especificação.  Esta parte da norma não trata nem dos auriculares 

destinados a serem fixados num capacete ou que fazem parte de um capacete, nem dos desempenhos dos dispositivos 

eletrónicos suscetíveis de serem integrados no interior dos auriculares, nem dos auriculares sensíveis à amplitude. Esta 

norma não trata dos desempenhos dos protetores anti-ruído tendo em conta o ruído impulsiona. 

EN352-2 - Tampões de Inserção 
Esta parte da norma também trata dos tampões auditivos moldados individuais e dos dispositivos ligados por uma faixa, 

contudo, não trata dos desempenhos dos dispositivos eletrónicos susceptíveis de serem incorporados no interior dos 

tampões auditivos, nem do caso dos tampões sensíveis à amplitude. 

EN352-3 - Métodos de Ensaio 
Esta parte da norma estabelece os requisitos em matéria de construção, conceção e desempenho, os métodos de ensaio 

e as instruções de marcação relativas aos auriculares, assim como as informações destinadas aos utilizadores de 

auriculares quanto estes se encontram montados em capacetes de proteção para a indústria. 

 

Determina a disponibilização de informações relativas às características de mitigação acústica dos auriculares, medidas 

em conformidade com a EN 24869-1:1992, e define um nível mínimo de mitigação necessário para determinar a 

respectiva conformidade com esta especificação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas Europeias - Protecção dos Olhos da Face 
 

 

EN166 - Exigências Gerais 
A norma EN166 é aplicável a todos os tipos de protetores individuais dos olhos utilizados contra os diversos perigos 

susceptíveis de ferir os olhos ou de alterar a visão, com a exceção dos raios X, das emissões laser e dos raios 

infravermelhos (R) emitidos por fontes de baixa temperatura. As especificações desta norma não se aplicam aos 

protetores dos olhos, para os quais existem normas separadas e completas, como os protetores dos olhos anti-laser, 

óculos solares de uso geral, etc...Os protetores dos olhos equipados com cristais corretores não são excluídos do campo 

de aplicação   

EN169 - Complemento (Soldadura) 

A norma EN169 proporciona os números de escala e as especificações de transmissão dos filtros destinados a assegurar 

a proteção dos utilizadores quando efetuam trabalhos de soldadura, soldadura mista, calibração e corte com plasma. 

 

As outras exigências aplicáveis para este tipo de filtro figuram na EN166. As especificações para os filtros de soldadura 

com escala de proteção variável ou de dupla escala de proteção são objeto da EN379.   

EN175 - Complemento (Soldadura) 
A norma EN169 proporciona os números de escala e as especificações de transmissão dos filtros destinados a assegurar 

a proteção dos utilizadores quando efetuam trabalhos de soldadura, soldadura mista, calibração e corte com plasma. 

 

As outras exigências aplicáveis para este tipo de filtro figuram na EN166. As especificações para os filtros de soldadura 

com escala de proteção variável ou de dupla escala de proteção são objeto da EN379.   
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Normas Europeias - Protecção das Mãos 
 

 

 

EN420 - Exigências Gerais 
Define as exigências gerais em termos de: 

 Identificação do fabricante e da marca do produto 

 Inocuidade (por exemplo: ph dos materiais o mais neutro possível). 

 Respeito dos tamanhos convencionados 

 Agilidade: convém que uma luva proporcione a maior flexibilidade dependendo do uso a que está destinado. 

 Composição da luva, 

 Embalagem, armazenamento, manutenção e limpeza 

 Informações de utilização acerca das instruções e da categoria EPI a que pertence: resultados, pictogramas, usos, 

precauções de emprego, tamanhos disponíveis...    

 

EN388 Riscos Mecânicos 
A norma EN388 aplica-se a todas as classes de luvas de proteção no referente às agressões físicas e mecânicas por 

abrasão, corte, perfuração e desgarre.   Esta norma não se aplica às luvas anti vibratórias. 

 

Nível Exigência: 

 1º Nível: 0 a 4 - Resistência à abrasão: número de ciclos necessário para deteriorar a amostra a uma velocidade 

constante. 

 2º Nível: 0 a 5 - Resistência ao corte: número de ciclos necessários para cortar a amostra a uma velocidade constante. 

 3º Nível: 0 a 4 - Resistência ao desgarre: força necessária para desgarrar a amostra. 

 4º Nível: 0 a 4 - Resistência à perfuração: força necessária para perfurar uma amostra com um punção normalizado.  
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EN374-2 - Micro Organismos 
A norma EN374-2 especifica um método de ensaio para a resistência à penetração das luvas de proteção contra os 

produtos químicos e/ou os micro organismos. Quando as luvas resistem à penetração, ensaiadas segundo esta parte da 

EN374, constituem uma barreira eficaz contra os riscos microbiológicos. 

 

Nível Exigência:  0 a 1 - Penetração: indica que o produto resiste ou não resiste à penetração de água e de ar.   

 

 

 

EN374-3 - Micro Organismos 
A norma EN374-3 concerne à determinação da resistência dos materiais que constituem as luvas de proteção contra 

produtos químicos não gasosos potencialmente perigosos em caso de contacto contínuo. É conveniente insistir, por 

conseguinte, no facto de que este ensaio não toma em conta as condições susceptíveis de aparecer em serviço e 

recomenda-se não utilizar os resultados do ensaio, que têm um valor essencialmente relativa, mais para comparar 

materiais em função das grandes categorias de tempo de impermeabilidade. 

 

Nível Exigência: 

 1º Nível: 0 a 1 - Penetração: indica que o produto resiste ou não resiste à penetração de água e de ar. 

 2º Nível:0 a 6 - Permeabilidade: Indica o tempo que necessita um produto perigoso para atravessar a película protetora 

por permeabilidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN407 - Contra o Calor e/ou Fogo 
A norma EN407 especifica os métodos de ensaio, as exigências gerais, os níveis de eficiência térmica e de marcação das 

luvas de proteção contra o calor e/ou o fogo. Aplica-se a todas as luvas que devem proteger as mãos contra o calor e/ou 

as chamas, numa ou das várias formas seguintes: fogo, calor de contacto, calor por convecção, calor radiante, pequenas 

proteções de metal fundido ou grandes projeções de metais em fusão.  Os ensaios de produtos só podem ser realizados 

para níveis de eficiência e não para níveis de proteção. 

 

Nível de Exigência: 

 1º Nível: 1 a 4 - Resistência à inflamabilidade: tempo durante o qual o material se inflama e continua consumir-se depois 

da fonte de ignição ser suprimida. 

 2º Nível: 1 a 4 - Resistência à inflamabilidade: tempo durante o qual o material se inflama e continua consumir-se depois 

da fonte de ignição ser suprimida. 

 3º Nível: 1 a 4 - Resistência ao calor por convecção: tempo durante o qual a luva é capaz de retardar a transferência do 

calor de uma chama. 

 4º Nível: 1 a 4 - Resistência ao calor radiante: tempo necessário para alcançar um nível de temperatura determinado. 

 5º Nível: 1 a 4 - Resistência a pequenas projeções de metal em fusão: quantidade de projeções necessárias para elevar a 

luva a uma temperatura determinada. 

 6º Nível: 1 a 4 - Resistência a projeções importantes de metal em fusão: quantidade de projeções necessárias para 

provocar a deterioração.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas Europeias - Anti-Queda 
 

 

 

 

EN353-1 - Sistemas Deslizantes 

com Suporte Rígido 
Sistema formado por um anti-queda móvel com bloqueio automático unido a um suporte de encaixe 

rígido (carril, cabo...). Ao conjunto pode incorporar-se um elemento absorvedor de energia. 

 

EN353-2 - Sistemas Deslizantes 

com Suporte Flexível 
Sistema formado por um anti-quedas móvel com bloqueio automático unido a um suporte de 

encaixe flexível (corda, cabo...). Ao conjunto pode incorporar-se um elemento de dissipação de 

energia. 
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EN354 - Amortecedores de Queda 
Elementos de ligação ou componentes de um sistema. Uma correia pode ser de corda de fibras 

sintéticas, de cabos metálicos, de correia clássica ou de cadeia. Longitudinal máxima: 2 metros. 

 

Cuidado: Uma correia sem absorção de energia não deve ser utilizada como um sistema anti-

queda.   

 

EN355 - Amortecedores de Queda 
Elemento de um sistema de parada de quedas, que garante a paragem de uma queda de altura em 

total segurança reduzindo o impacto do choque. 

 

EN358 - Sistemas de Ligação 
Um sistema de manutenção em trabalho está formado por componentes (cinturão e correia de 

sustentação em trabalho) unidos entre si para formar um equipamento completo. 

 

 


