
 

Observação: O conteúdo da orientação nesta seção de Perguntas Frequentes é fornecido apenas para fins informativos gerais. Embora se 
destine a representar um padrão de boas práticas, não tem status legal e seu cumprimento não isenta você do cumprimento de quaisquer 
requisitos legais. Embora ensejamos esforços razoáveis para fornecer uma orientação precisa, não afirmamos nem fornecemos, garantias 
expressas ou implícitas de que o conteúdo das orientações, fornecido nesta seção de Perguntas Frequentes e nossa interpretação dos 
requisitos seja preciso, completo ou atual. Portanto, é da responsabilidade dos devidos titulares específicos a observância da legislação 
prevista para garantir o cumprimento das obrigações que lhe são impostas. 
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G06. Quem é responsável por adicionar um número de identificação exclusivo a um item de 
equipamento de içamento? 

 
A legislação de fornecimento não exige que um fabricante de equipamentos de içamento atribua uma 
identificação exclusiva. Simplesmente exige que os fabricantes marquem um no produto se o 
especificaram. 

A legislação de uso, por outro lado, exige que o responsável tenha equipamentos de içamento 
inspecionados e/ou minuciosamente examinados e emitidos com uma inspeção de relatório ou exame 
minucioso. Este relatório deve identificar o equipamento sem ambiguidade, para que os defeitos 
possam ser corrigidos de forma eficiente. 

No caso em que um responsável tenha muitos itens de uma forma genérica semelhante de 
equipamento de içamento é considerado a melhor prática para dar a cada peça seu próprio número de 
identificação exclusivo, que é então registrado em cada relatório de exame minucioso, garantindo 
assim que o relatório seja rastreável ao equipamento sem ambiguidade. 

No entanto, é importante observar que existem outros métodos para garantir que o equipamento em 
um relatório possa ser identificado corretamente, como localização para itens únicos ou codificação de 
cores para vários itens agrupados em uma área específica. 
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