U N IVERSID AD E FE D E RAL DE C AM PIN A G RAND E
CENTRO DE TE C N O LO G IA E RECURSOS N ATU RAIS
U N ID AD E AC AD E M IC A DE E N G E N HARIA C IV IL
O RIE N TAD O R: JOSE B EZERRA DA S ILVA
ALU N O : G IO RD AN O G OMES PEREIRA
M ATRIC U LA: 20311406

C a m p in a G r a n d e, 08 de a b r ii e 2 0 0 8

Biblioteca Setorial do CDSA. Julho de 2021.
Sumé - PB

A G R A D E C I M E N T O S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML

Agradeco em primeiro lugar a Deus por ter me dado sabedoria para conseguir
chegar ate ao termino deste curso, aos meus Pais pela compreensao e paciencia, que foi
de grande importancia, principalmente nos momentos mais diflceis^aix-prcrfe^sor Jose
Bezerra da Silva e ao Engenheiro Responsavel Raimundo^Qtfeiroga Neto por ter me

dado a oportunidade de estagiar em seu empreendimprtto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
Agrade90 tambem aos meus colegas, amigos que se tornaram a minha segunda

familia, e por fim a todos os meus professores e laboratoristas que contribuiram na
minha vida academica e para o enriquecimento da minha forma9ao profissional.

2

A P R E S E N T A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
O presente relatorio de estagio supervisionado sob a orientacao do professor Jose
Bezerra da Silva, desenvolveu-se em 30 horas semanais totalizando 1320 horas.
O estagio foi realizado na construcao do viaduto de Campina Grande, sob a
responsabilidade do Engenheiro Civil Raimundo Queiroga Neto, onde este tipo de
estagio visa a integracao da teoria vivenciada durante o curso de Engenharia Civil com a
pratica na construcao civil.
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1.0

-INTRODUCAO

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

No Brasil a construcao civil sempre foi tratada como uma sub-economia, porem
este conceito devia-se, em parte ao fato do setor ter adotado, ao longo dos anos, poucas
acoes preventivas no aspecto gerencial, mesmo sendo a construcao civil responsavel
pela criacao de urn grande numero de empregos diretos e indiretos.
Dentro deste conceito, os canteiros no Brasil, na maior parte das vezes, eram um
reflexo do setor e traduziam, quase que sistematicamente o descaso com os
trabalhadores. No entanto, algumas atitudes, levadas adiante por corajosos voluntarios,
pioneiros e idealistas, comecaram a provocar mudancas de comportamentos de gestao
de nossos canteiros.
O sucesso destas mudancas se da em comum acordo entre governo e sindieatos
de empregados e empregadores, culminando assim com
trabalho nas obras por objetivo e nao por obrigacao.
O presente relatorio tern como objetivo descrever as atividades desenvolvidas
durante o perfodo de Estagio Supervisionado, como tambem desenvolver no aluno de
graduacao o senso critico para que este tenha condicoes de analisar as tecnicas*
utilizadas para execucao de obras, materiais empregados e utilizacao racional &
materiais e servicos de operarios, de acordo com as especificacoes das normas.
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2.0-REVISAO NORMATIVA

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

Por meio do codigo nacional de atividades economicas (CNAE), que consta da
NR 4, a empresa identifica sua atividade e o seu grau de risco especifico. Essa
classificacao determina o dimensionamento dos servicos especializados em engenharia
de seguranca e em medicina do trabalho (SESMT), conforme a NR 4, e a comissao
interna de prevencao de acidentes (CIPA).
A comunicacao previa feita pela empresa construtora, de acordo com a NR 18,
cumpre o objetivo de registrar a obra na Delegacia Regional do Trabalho (DRT).
A NR 18 determina a elaboracao do programa de condicoes e meio ambiente de
trabalho na industria da construcao (PCMAT) em todos os estabelecimentos com vinte
ou mais trabalhadores; preve, no entanto, uma implantacao progressiva pelas empresas
do setor.
A exigencia da PCMAT tern como objetivo principal assegurar que as ernpresas da
construcao desenvolvam um programa preventivo de acidentes e doencas do trabalho,
prevendo como ponto de partida a implantacao de um sistema de gestao da seguranca do
trabalho, que vise a diminuicao ou mesmo a eliminacao dos acidentes nas varias etapas
do processo de producao. Na maioria das vezes, as causas de acidentes estao
relacionadas a falta de planejamento; falha de projeto; materiais, ferramentas e
equipamentos inadequados; execucao de obras sem procedimentos operacionais claros
ou treinamento adequado dos trabalhadores.
Antes de elaborar a PCMAT a empresa tera que fazer um diagnostico das
condicoes de seguranca da obra. So depois de se obter a maior quantidade possivel de
informacdes e que sera viavel desenvolver um programa consistente e com chances de
obter sucesso.
Cada etapa da obra precisa ser planejada e descrita, identificando os modos mais
seguros de realizacao do trabalho. Tal diagnostico permitira reconhecer caminhos que
possibilitem a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade.
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O PCMAT precisa ser elaborado e executado por um profissional de seguranca, ou
seja, aquele que comprove perante o empregador e a inspecao do trabalho uma das
condicoes abaixo:
•

Capacitacao, obtida em curso especifico do sistema oficial de ensino.

•

Capacidade

obtida em curso especializado,

ministrado por centros

de

treinamento e reconhecido pelo sistema oficial de ensino.
Na elaboracao do PCMAT, e de extrema importancia o envolvimento de todos os
profissionais que terao responsabilidade direta pelo resultado do programa: direcao da
empresa, gerentes, engenheiros de producao, engenheiros e tecnicos de seguranca,
medicos do trabalho, projetistas, orcamentistas, mestres-de-obras e encarregados.
Para administrar com exito um programa de seguranca preventivo e preciso que
seus efeitos se estendam a todos os nfveis de organizacao. Isso significa dizer que a
responsabilidade pela manutencao da seguranca nao compete exclusivamente ao
departamento de seguranca, mas as areas juridicas, de medicina, compras, producao,
RH, planejamento etc.
O canteiro de obras constitui o conjunto de instalacoes que da suporte a construcao
de determinada edificacao, obrigando a administracao da obra, o processo produtivo e
os trabalhadores. Ja na fase de planejamento os responsaveis pela obra deparam-se com
uma serie de questoes que devem ser equacionadas e requerem cuidadoso estudo.
Para que se possa projetar um canteiro de obras que de condicoes apropriadas de
trabalho aos empregados e ao mesmo tempo atenda as necessidades da producao,
devem-se utilizar tecnicas de engenharia que permitam a obtencao de um bom layout.
As instalacoes podem ser de alvenaria, chapas, compensados etc. O importante e que
estes materiais sejam adequados e obedecam as especificacoes da norma vigente.
Na sequencia vamos analisar de forma sucinta, porem objetiva e didatica as areas
de vivencia de um canteiro de obras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

instalacoes sanitarias: As instalacoes sanitarias provisorias, tema do item
1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
18.4.2 da NR 18, devem atender adequadamente ao numero de trabalhadores
instalados no canteiro de obras, ou seja, seu dimensionamento depende
exclusivamente da quantidade de pessoas que as utilizam. Entendem-se como
instalacoes sanitarias o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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local destinado ao asseio corporal e/ou ao atendimento das necessidades fisiologicas
de excrecao, sendo proibida a utilizacao para outros fins.
As instalacoes sanitarias devem:
•

Ser mantidas em perfeito estado de conservacao e higiene;

•

Ter portas de acesso que impecam o devassamento e ser construida de
modo a manter o resguardo conveniente;

•

Ter paredes de material resistente e lavavel podendo ser de madeira;

•

Ter pisos impermeaveis, lavaveis e de acabamento antiderrapante;

•

Nao estar ligado diretamente ao local de refeicao;

•

Ter iluminacao e ventilacao adequada;

•

Ter instalacoes eletricas adequadamente protegidas;

•

Ter pe direito minimo de 2,50m.

A instalacao sanitaria deve ser construida de lavatorio, vaso sanitario e mictorio, na
proporcao de um conjunto para cada 20 trabalhadores, bem como o chuveiro na
proporcao de 1 para 10 trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura I - layout das instalagdes sanitarias.
Fonte-Manual de aplicacao da NR18-1998

As instalacoes dos lavatorios podem ser feitos de diversos materiais, podem ser
individuals ou coletivos. De acordo com o item 18.4.2.5 da NR 18. devem ser instalados
a 90 cm de altura, porem isso e viavel para lavatorio sem coluna ou formato calha, ja
que a maioria das marcas de com colunas tern altura de instalacao de 80 cm. Vale ainda
salientar que as instalacoes podem ser diretamente a rede de esgotos quando houver.
possuir torneiras de metal ou plastico com espacamento minimo de 60 cm.
As bacias sanitarias podem ser sifonadas ou turcas, onde deve ter um local minimo
2

de l m , ser provido de porta com trinco, ter divisorias com altura minima de 1.80m, ter
recipientes com tampa para papeis usados.
O mictorio pode ser individual (sifonado) ou coletivo (em forma de calha), onde
devem ter revestimento interno de material liso, impermeavel e lavavel. Devem tambem
ser provido de descarga que fique a uma altura maxima de 0.50cm do piso e ser ligada
diretamente a rede de esgoto.
2

Por ultimo temos o chuveiro que deve ter uma area minima de 0.80m com uma
altura de 2.10 m. Os pisos dos locais onde forem instalados devem ter caimento que

assegure o escoamento da agua para a rede de esgoto e ser de material antiderrapante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
1. Vestiario: Todo canteiro deve haver vestiario para a troca de roupa dos
trabalhadores que nao residam no local, onde a localizacao do mesmo deve ser
proxima aos alojamentos ou a entrada da obra, sem ligacao direta aos locais
destinados a refeicao. A estrutura do vestiario devera conter:
•

Paredes de alvenaria, madeira ou material similar;

•

Pisos de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente;

•

Ter cobertura que projeta contra intemperies;

•

Ter area de ventilacao que corresponda a 1/10 do piso;

•

Ter iluminacao artificial ou natural:

•

Ter armarios individuais providos de fechadura;

•

Ter pe-direito minimo de 2,50m.
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2. Alojamento:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E um local da obra que se deve dar atencao especial, pois sua
qualidade influi diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores. Um bom
alojamento preenchera os seguintes requisitos basicos:
•

Abastecimento de agua potavel;

•

Luz natural ou artificial;

•

Sistema higienico de remocao de lixo;

•

Temperatura interna confortavel;

•

Protecao contra ruidos excessivos;

•

Ausencia de umidade;

•

Ausencia de ratos e insetos;

•

Espaco suficiente nos dormitorios e areas de lazer;

•

Instalacoes eletricas protegidas.

A nova NR 18 padronizou o tamanho das camas, armarios.
Tanto no refeitorio como nos alojamentos deve ser previsto o fornecimento de
agua potavel, filtrada e fresca, isso pode ser feito por bebedouro de jato inclinado ou por
tipo garrafao. De acordo com a figura abaixo podemos nos situar melhor na projecao de
um alojamento.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • 11 • i • i • i

A < J|

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 2- layout do alojamento.
Fonte-Manual de aplicacao da NR18-1998
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cozinha: Tao importante como a area fisica da cozinha e a qualidade da
alimentacao fornecida aos trabalhadores. Se a higiene for precaria. muitas
doencas podem ser transmitidas pelos alimentos. A cozinha no canteiro de obra
deve ter:
•

Ventilacao natural ou artificial que permita boa exaustao;

•

Ter pe-direito de no minimo 2,80m;

•

Ter paredes de alvenaria, concreto, madeira ou material equivalente;

•

Ter piso de concreto, cimentado ou de material de facil limpeza;

•

Ter cobertura de material resistente ao fogo;

•

Ter pia para lavar os alimentos e utensilios;

•

Dispor de recipiente de limpeza com tampa, para coleta de lixo;

•

Possuir equipamento de refrigeracao para preservacao dos alimentos;

•

Ter instalacoes eletricas adequadamente protegidas;

4. Area de lazer: Quando a obra contar com trabalhadores alojados, as areas de
vivencia deverao conter local para recreacao, conforme preve o item 18.4.2.14
da NBR 18. O trabalhador alojado aprecia distracao e relaxamento apos a
Jornada de trabalho. Em muitos canteiros de obra o espaco e limitado. De todo
modo, podem compor uma area de lazer os seguintes itens: aparelho de T V ,
aparelho de videocassete, videogame, mesa de bilhar, mesa de pingue-pongue,
etc. Essas sao maneiras de deixar os trabalhadores mais envolvidos com a obra e
com a empresa, muitas outras atividades poderao ser desenvolvidas, onde
deverao ser ideal izadas de acordo com o perfil dos funcionarios.
5. Ambulatorio e sala da seguranca do trabalho: Em toda a obra ou frente de
trabalhos com cinqiienta ou mais trabalhadores alojados, devera existir um
ambulatorio. E necessario que haja uma pessoa responsavel e treinada em
tecnicas

de

primeiros socorros.

Alem

disso,

e

importante dispor

de

medicamentos basicos e de uma maca para transporte de acidentados. Todas as
atividades dos ambulatorios das obras devem estar integradas ao programa de
controle medico e saude ocupacional da empresa. A figura 4 traz sugestao de

layout para ambulatorio e sala de seguranca. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I1

De acordo com a NR 18, que regulamenta e classifica a forma de como executar os
servicos na construcao sera mostrado de forma sucinta, porem bastante compreensivel e
ilustrativa as diversas funcoes empregadas na construcao civil. Para se ter um bom
resultado do emprego desta norma, e indispensavel o emprego de profissionais
qualificados, que nao corram o risco de por falta de conhecimento ou treinamento

especifico se submeter a situacoes de perigo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE

1. Carpintaria:

Dentre as diversas ferramentas

utilizadas nos servicos de

carpintaria, desde das manuais, como serras, serrotes, torqueses, furadeiras, pesde-cabra e martelos, ate alguns tipos de maquinas, a serra circular e a que mais
oferece riscos de acidentes. Isso nao ocorre somente nos canteiros de obra, mas
tambem na industria madeireira e nas atividades em que a carpintaria exerce
papel secundario.
A serra circular deve atender as disposicoes a seguir:
•

Ser dotada de mesa estavel, com fechamento de suas faces inferiores,
anterior e posterior, construida em madeira resistente e de primeira
qualidade, material metalico ou similar de resistencia equivalente, com
dimensionamento suficiente para a execucao das tarefas;

•

Ter carcaca do motor aterrada eletricamente;

O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituido quando apresentar
trincas, dentes quebrados e empenamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•

Ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor;

•

As

transmissoes

de

forca

mecanica

devem

estar

protegidas

obrigatoriamente por anteparos fixos e resistentes;
•

As lampadas de iluminacao da carpintaria devem estar protegidas contra
impactos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5 - foto das instalacoes de uma serra circular.
Fonte-Manual de aplicagao da NR18-1998

As recomendacoes gerais para a carpintaria, incluem que o local para esta
atividade devera ter cobertura, deve haver sinalizacao e cartazes sobre a utilizacao de
equipamentos de protecao individual (EPI), proibido fumar, localizacao do extintor de
incendio, energia eletrica etc.
A bancada, de construcao solida, devera ser lisa, de tamanho adequado e
assentada em base de piso firme, nivelado e antiderrapante, de modo a nao apresentar
vibracoes. A mesa devera ter espessura minima de 25mm, possuir coletor de serragem e

suas faces inferiores com fechamento lateral. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
2. Armacoes de aco: Deve-se ter uma atencao especial para o treinamento das
pessoas envolvidas em todas as etapas da confeccao da armadura - desde da descarga
dos vergalhoes ate a construcao em loco. Na figura a seguir podemos visualizar a forma

correta de descarregar os vergalhoes e armazena-los. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
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Fig. 6 - descarregamento de vergalhoes.

Fig. 7 - armazenamento de vergalhoes.

Fonte-Manual de aplicaqao da NR18-1998 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON

No transporte de vergalhoes deve ser usado gruas ou equipamentos de guindar,
evitando o trabalho manual. A area de movimentacao dos vergalhoes devera ser
sinalizada e isolada.
O corte dos vergalhoes manda que as bancadas ou plataformas tenham a
resistencia necessaria para a execucao dos servicos com seguranca, alem de estar
apoiada sobre piso firme, nivelado e antiderrapante. Para dividir os vergalhoes em
tamanhos pre-determinados, usar sempre guilhotina especial para cortar o aco. As
maquinas e tesouras de corte devem ser inspecionadas periodicamente.
O dobramento dos vergalhoes pode ser usado manual ou mecanicamente. No
dobramento manual, o esforco fisico intenso pode provocar danos aos musculos,
colunas e maos.
Na montagem da armacao de aco, sao utilizados amarras ou colares de arame, que
devem ser de dobrados e encostados aos estribos, para evitar cortes, perfuracoes e
arranhoes. Na execucao ou coiocacao de armacoes de aco de pi lares na posicao vertical,
devem-se adotar medidas de protecao contra a queda dessas pecas, mediante estaimento
ou amarracao. Se o processo de colocacao do estribo for in loco, sera feito com a
utilizacao de andaimes, evitando-se, assim, que o trabalhador suba na propria armacao.
Na figura a seguir podemos visualizar a montagem da armacao in loco e em bancada.

Fis. 8- montagem na mesa

Fig. 9- montagem da armacao inloco.

Fonte-Manual de aplicagao da NR18-1998 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

Nas obras de construcao, o trabalho com estruturas de
3. Estruturas de concreto:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
concreto compreende varias fases:
•

Confecc&o de formas;

•

Cimbramento;

•

Colocaclo das armacoes de aco;

•

Concretagem;

•

Desforma.

Formas: A necessidade de projeto das formas tern tanta importancia quanto a de
controle tecnologico do concreto ou a de projeto estrutural. No planejamento da obra, e
indispensavel o treinamento pessoal - nao so dos engenheiros, arquitetos e outros
tecnicos, mas todos os mestres, encarregados e operarios. A escolha das formas e fator
preponderante. Cabe ao construtor buscar o equilibrio entre o padrao de trabalho a
realizar, o nivel de qualidade desejado e o preco do material empregado.
Cimbramento: E o conjunto de constructs provisorias, em geral constituidas de pecas
acopladas e depois desmontadas, destinadas a suportar o peso de uma estrutura
permanente durante sua execucao, ate que se torne autoportante. Tambem e conhecido
como escoramento, embora esta denominacao se aplique, com mais propriedade, ao
cimbramento constituido apenas por montantes e escoras. Existem dois tipos de
cimbramento. o de formas - conjunto de escoras laterais, tirantes, travamentos, vigas
etc. situado acima zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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destinado a resistir as pressoes laterais do concreto. O outro tipo de cimbramento e o
propriamente dito - fica abaixo do infradorso dos vigamentos e serve para suportar as
cargas verticais e horizontais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Armaduras de aco: Antes de montar as armaduras, e importante instalar corretamente
as redes de protecao. E preciso evitar que os operarios caminhem sobre as armaduras e
formas. Devem-se armazenar os vergalhoes mais proximos possfvel da area de
montagem das armaduras, onde no armazenamento e conveniente colocar as barras na
posicao horizontal apoiadas em pontaletes de madeira.
Concretagem: Ou conhecido como lancamento de concreto nas formas, podera ser
efetuado de diversas maneiras: diretamente de betoneiras ou caminhao-betoneira, por
meio de gerica, casambas e gruas, por bombeamento e assim por diante. Em obras de
maior porte por vezes se instala uma central de concreto no proprio canteiro. A
concretagem so devera ser realizada apos minuciosa inspecao por tecnicos habilitados e
quando ficar comprovado que as formas, cimbramento e armaduras atendem aos

requisitos minimos de projeto, seguranca e qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

Figura 10 - carro de mao, betoneiras.
Fonte-Manual de aplicacao da NR18-1998.

O bombeamento do concreto, os tubos e conexao da bomba de concreto deverao
estar bem apoiados, escorados e fixados, livres de movimentos. Ha necessidade de
dispositivos de seguranca para impedir a separacao dos tubos, quando estiverem sob
pressao. Antes de comecar a concretagem de uma determinada superficie, deverao ser
colocadas pranchas firmemente apoiadas sobre as armaduras, de modo a proporcionar
caminhos seguros para os trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Durante e imediatamente apos o lancamento, o concreto devera ser vibrado de modo
cuidadoso, para que sejam preenchidos todos os cantos da forma, sem que haja
segregacao dos materiais, onde se deve evitar a vibracao da armadura, para que nao se
formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderencia. Os vibradores deverao estar
diretamente ligados a um quadro movel de tomadas, tendo duplo-isolamento e sendo
aterrados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Desforma: Enquanto nao atingir endurecimento satisfatorio, o concreto devera ser
protegido contra agentes prejudiciais - mudancas bruscas de temperatura, chuva forte,
agua torrencial, secagem prematura e agente quimicos, bem como contra choques e
vibracoes de intensidade tal que produzam fissuramento na massa ou prejudiquem sua
aderencia a armadura. Qualquer operacao de desforma so podera ser autorizada pelo
engenheiro responsavel e de acordo com o projeto e execucao de obras de concreto
armado, levando-se em conta o tempo minimo de cura recomendado antes da remocao
de formas.

4. Operacoes de soldagem e corte a quente: E o processo de produzir a fusao
entre duas pecas de metal, de modo que o local de juncao forme com todo uma
massa homogenia. Existem tres classes de processo de soldagem: por pressao,
por fusao sem pressao e por solda forte. A soldagem eletrica, ou por meio de
arco voltaico, esta sujeita a riscos proprios do local de trabalho. Nao se devem
considerar identicas as atividades realizadas no interior de uma oficina e as
efetuadas sobre uma viga metalica a 40 metros de altura. Os riscos envolvidos
nesse trabalho sao classificados em cinco categorias: provenientes da irradiacao
do arco, de ordem respiratoria, de ordem calorifica e de ordem mecanica.
Deve-se tomar medidas preventivas na solda, como o que esta explicitado
abaixo:
•

Os servicos devem ser executados por profissionais qualificados;

•

Nao soldar sem a protecao de equipamentos de protecao individual;

•

Nao se devem portar objetos ou materiais facilmente inflamaveis;

•

Deve haver extintor de incendio nas proximidades de onde se desempenhara
a funcao
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Escadas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Numa obra e frequente que o transito de pessoas, equipamentos e materiais
entre diferentes pontos de trabalho devam ser feitos atravessando superficies de
passagem (escadas, rampas e passarelas). Usa-se para isto tanto estruturas permanentes
da edificacao como outra, instaladas provisoriamente.
Muitos acidentes poderiam ser evitados se as escadas fossem feitas de
acordo com os projetos padronizados. Ha tendencia a improvisacao na
construcao de escadas, principalmente no que diz respeito ao material utilizado,
a continuidade dos montantes, aos degraus, a estabilidade etc. Acidentes tambem
acontecem por queda de escadas, para evita-los, a escada deve ser fixada em
posicao.
Um dos motivos que respondem pela tendencia de se construirem escadas
de mao com restos de madeira da obra e a nocao equivocada de que isso traria
economia, no entanto, mesmo um pequeno acidente pode representar um custo
muito maior para a empresa do que o de todas as escadas utilizadas na obra.
As escadas de uso coletivo devem ser dotadas de guarda-corpo de 1,20m
de altura, com travessao intermediario de 0,70m e rodape com altura de 0,20m.
E proibido colocar escadas de mao nas proximidades de portas ou areas de
circulacao, onde houver riscos de queda de objetos ou materiais e nas
proximidades de aberturas de vao. A escada deve ultrapassar 1,00m do piso
superior e ser dotada de dispositivo no piso inferior e superior que impeca o seu
deslizamento.

Medidas de protecao contra quedas de altura

As medidas de protecao coletiva sao acoes, equipamentos ou elementos que
servem de barreira entre o perigo e o operario. Numa visao mais ampla, sao todas as
medidas de seguranca tomadas numa obra para proteger uma ou mais pessoas. E
importante que se elabore uma lista de requisitos necessarios para este tipo de protecao
na fase de orcamento e planejamento da obra, para que todas as medidas de protecao
sejam de fato previstas.
Nunca e demais lembrar que o maior numero de acidentes na industria da
construcao se relaciona a queda de operarios, ou seja, tern sua origem na falta de
medidas de protecao coletiva. A construcao de um edificio ou qualquer outra obra quase

sempre envolve aberturas nos pisos e paredes, onde estas devem receber fechamento zyxwvutsrqponmlkjihgfe
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provisorio com guarda-corpos, telas ou travessas metalicas ou de madeiras. O guardacorpo, tambem chamado de anteparo rfgido, deve ter as seguintes caracteristicas: 1,20m
de altura para o travessao superior 0,70m de altura para o travessao intermediario e
0,20m para o rodape.
Outra medida de protecao e a plataforma de protecao ou bandeja, que podem ser
fixos ou moveis. A estrutura e resistencia devem ser determinadas de acordo com as
cargas fixas ou moveis que irao suportar, sem comprometimento de sua estabilidade.
Em toda construcao com mais de quatro pavimentos, ou altura equivalente, e obrigatoria
a instalacao, em todo o seu perimetro, de uma plataforma principal de protecao, na
altura da primeira laje ou, no minimo, a uma distancia a um pe direito acima do nivel do
terreno.
Suas dimensoes devem ser as seguintes: 2,5m de projecao horizontal a partir a
face externa da construcao, complemento de 0,80m de extensao e inclinacao de 45°, a

partir da borda externa. As flguras abaixo mostram as dimensoes e os tipos de bandeja. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ

Fig. 11- tipos de bandeja

Fig. 12 - Dimensoes das bandejas
primarias, secundarias e tercidrias.

Fonte-Manual de aplicacao da NR18-1998. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

Movimentacao de materiais e transporte de pessoas via elevador

Com o prazo de entrega das obras cada vez mais observado durante o processo de
compra, e a necessidade da empresa ter credibilidade perante o mercado cumprido este
prazo, comecou-se a ter a necessidade de maior rapidez e precisao de servicos no
canteiro de obra, logo se comecou a investir em tecnologia de transporte, modernizando
os equipamentos de elevacao (elevadores, gruas, guindastes etc.).

19

Junto com essas inovacoes tecnologicas deve-se ter um estudo das medidas
preventivas que devem ser tomadas pelas envolvidas na utilizacao desses equipamentos.
As operacoes de carga e descarga devem ser, muito bem planejadas para nao
comprometerem o cronograma da obra, evitando imprevistos como por falta de
manutencao acontecer a interrupcao do trabalho.
O dimensionamento dos equipamentos tanto de materiais quanto de pessoas,
devem ser elaborados por profissionais habilitados, onde se devem ter profissionais
qualificados para a montagem e desmontagem desses equipamentos.
Antes do inicio do funcionamento deve-se fazer uma manutencao operativa nos
equipamentos, sendo vistoriados sua capacidade de carga, altura, elevacao e estado geral
do equipamento. Abaixo podemos fazer um estudo mais especifico do aparelho mais

utilizado para transporte de pessoas e materiais numa obra: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
>

Elevador: Na instalacao do elevador numa obra, devem-se tomar todos os
cuidados necessarios a trazer total seguranca de uso. De inicio deve-se fazer uma
base unica de concreto, nivelados com chumbadores bem fixados. Dessa base
depende a sustentacao e prumo da torre. A torre e uma estrutura vertical que
sustenta a cabine e o cabo de tracao dos elevadores na obra. Devem ser
montadas a uma distancia da rede eletrica que impeca o contato acidental, ou
isoladas conforme as normas da concessionaria local de transmissao de energia
eletrica. O trecho da torre acima da ultima laje deve ser mantido fixo, no sentido
contrario da edificacao para evitar o tombamento. Deve ter dispositivos de
seguranca que impeca a abertura da barreira, quando naoestiyex-no-ntvel do
pavimento.

zyxwvutsrqpon

^

Fig. 13 - altura livre da torre na ultima laje e revestimento de tela de arame na torre
do elevador. Fonte-Manual de aplicaqao da NR18-1998.
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Instalacoes Eletricas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

As instalacoes eletricas provisorias nao devem ser tratadas de forma negligente, e
preciso levar em consideracao a seguranca dos trabalhadores que se utilizam destas
instalacoes.
Conforme esta especificado no item 18.21.2 da NR 18, as instalacoes eletricas de
uma obra devem ser dimensionadas e planejada por profissional habilitado, que e
responsavel pela execucao e manutencao. Deve-se manter ainda, um profissional
eletricista na obra

responsavel

pela

ligacao de equipamentos,

de iluminacao

complementar para atividades noturnas, ampliacao da rede etc.
Para prevenir acidentes deve-se alem de promover palestras para os funcionarios,
colocar uma sinalizacao adequada na obra que e uma medida simples, porem eficiente
para alertar os riscos, proibicoes e cuidados.
Para o desempenho

adequado

das funcoes, os eletricistas devem utilizar

equipamentos especiais, como:
•

Luvas de borracha e de pelica especiais;

•

Botinas de couro, sem partes metalicas e com solado de borracha;

•

Capacete;

•

Oculos de seguranca;

•

Cinturao de seguranca.
A rede de distribuicao eletrica da obra deve ser devidamente isolada e nao deve

obstruir a circulacao de materiais, pessoas e equipamentos, conforme previsto precisa
alimentar os pontos de consumo de energia, com derivacoes diretas. Quando esta
situacao nao for possivel, devem-se isolar os condutores por meio de calhas de madeira,
canaletas ou eletrodutos enterrados ou sobre o solo.

Equipamentos de Protecao Individual
Sao de uso individual destinado a proteger a integridade fisica do funcionario, onde
e de obrigacao da empresa o fornecimento gratuito aos funcionarios nas seguintes
circunstancias: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•

Enquanto as medidas de protecao coletiva estao sendo implantadas;

•

Para atender as situacoes de emergencia;

•

Quando a protecao coletiva nao oferecer 100% de protecao para situacoes de
ricos.

Para se determinar a necessidade de utilizacao dos EPI, devem-se fazer auditorias,
amostras e investigacoes de experiencias de acidentes e incidentes, de acordo com os
requisitos legais pelos representantes da seguranca ou comite de seguranca do trabalho.
O equipamento de protecao individual deve ser selecionado com base nas
indicacoes obtidas pelo estudo cuidadoso do trabalho e suas necessidades, como: partes
a proteger, condicoes de trabalho, riscos e trabalhador que o usara. As experiencias
mostram que o operario usara mais facilmente um equipamento que for mais
confortavel, pratico e do seu agrado.
O empregador tern por obrigacao adquirir o tipo de equipamento, fornecer ao
empregado, treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado, substitui-lo imediatamente
quando danificado e responsabilizar-se pela sua higienizacao e manutencao periodica.
O empregado deve usar estes equipamentos somente para funcao exigida,
comunicar ao empregador qualquer irregularidade e responsabilizar-se por sua guarda.
Para facilitar a consulta, o manual de aplicacoes da NR 18 dividiu os EPFs em

grupos, conforme as partes dos corpos a serem protegidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
^

Protecao da cabeca: protecao craniana: capacete de seguranca

14 aba,

suspensao para capacete; protecao olhos face: oculos de seguranca contra
impactos, oculos de seguranca panoramico, oculos para servico de soldagem,
lentes redondas filtrantes, mascara para soldador, escudo para soldador, escudo
para soldador, lentes retangulares filtrantes; protecao respiratoria: mascara
panoramica, mascara semifacial, mascara descartavel contra poeira, filtro para
protecao contra poeira, gases, acidos, solventes etc.; protecao da face: protetor
facial, protetor facial aclopado ao capacete.
>

Protecao de ouvidos: protetor auricutar tipo concha

>

Protecao de tronco: avental de raspa, avental de pvc.

Protecao aos membros superiores: protecao de bracos e antebracos: magote ae raspa:
protecao as maos e antebracos: luva de amianto, luva de raspa com punho de
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>

7,15 e 20cm, luva de pvc comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
forro de punho de 35 e 60cm, luva de pvc sem
forro e punho de 45 cm, luva de pvc de 1,5 mm, sem forro, com punho de 7 cm,
luva de borracha para eletricista; protecao das maos: luva de raspa com punho de
8cm, luva de lona com punho de malha de 5 cm, luva vinilica com punho malha.

>

Protecao membros inferiores: protecao nas pernas: perneira de raspa; protecao
de pes e pernas: botas impermeaveis de pvc (cano medio), botas impermeaveis
de pvc

( cano ate as virilhas ); protecao de pes: cal9ado de seguran9a sem

biqueira e sem palmilha de a90, cal9ado de seguran9a com biqueira e sem
palmilha de a90.
>

Protecao contra intern peries: capa impermeavel de chuva.

>

Protecao contra quedas: cinturao de seguran9a tipo eletricista, cinturao de
seguran9a tipo para-quedista, cinto de seguran9a.

>

Protecao especial: colete refletivo.

Armazenamento e estocagem dos materiais

E necessario para a armazenagem correta dos materiais, que sejam definidas as
responsabilidades dos envolvidos (almoxarifado, encarregados, mestres etc.X ireas de
estocagem dos materiais, na fase de projeto e planejamento do canteiro de obras.
Os materiais devem ser separados por classe, tamanho e comprimento, para que
sejam acomodados e empilhados ordenadamente, com escoramento e suportes que
facilitem a estabilidade do conjunto. Nao se devem estocar materiais, tais como: sacos,
madeira, perfis e areia, apoiados em muros, paredes, ou pilares de sustenta9ao, pois
poderao gerar avarias e problemas serios a estas estruturas, ocasionando fissuras ou
trincas.
Deve-se planejar a forma da retirada dos materiais, devendo ser retirado em
seqiiencia logica de utiliza9ao. Os materiais armazenados em vias publicas devem estar
protegidos e sinalizados, tendo avisos de advertencia adequados durante o dia e
iluminados durante a noite. A seguir poderemos ver figuras que representam, as formas
certas de armazenamento dos diversos e mais importantes materiais utilizados na
constru9ao civil.

23

Figura 14 - formas corretas de armazenamento de materiais

Fonte-Manual de aplicacdo da NR-18-1998. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS

Protecao contra incendio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

Sera obrigatoria a adocao de medidas que atendam as necessidades de prevencao e
combate a incendio para diversos setores, para isto, devem-se conhecer dois aspectos
basicos de protecao contra incendio: o primeiro e a prevencao e o segundo e o
conhecimento do combate ao fogo.
So tera sucesso o sistema de prevencao de incendio se houver um elemento
humano para opera-lo. Este elemento, para poder combater eficazmente, devera estar
perfeitamente treinado. Para que isto ocorra e necessaria a formacao de equipes de
operarios ou brigadas contra incendio, organizadas e especialmente treinadas no correto
manejo do material disponivel para o primeiro combate ao fogo, e sempre que possivel
o mestre devera pertencer ao grupo.
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3 . 0 - A T I V I D A D E S D E S E N V O L V I D A S NO E S T A G I O

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

O estagio foi desenvolvido durante tres meses no condom in io Viaduto de
Campina Grande, onde a obra estava na fase inicial, sendo visto pelo presente aluno
estagiario, fases de locacao, fundacao, alvenaria e acabamento da obra. Este relatorio se
focalizara a estudar a qualidade e seguranca dos servicos e trabalhadores.
O aluno, futuro engenheiro desempenhou funcao de observador e ficou a criterio
dele ir atras de conhecimento pratico, e fazer a devida associacao com a teoria vista na
academia. Teve fundamental importancia para o desenrolar do estagio os professores
que estavam sempre disponiveis a tirar duvidas e o mestre de obra que tern larga
experiencia na construcao civil.
Para ficar mais didatico este relatorio, citaremos por itens o que foi visto na obra
de maneira comentada, como se segue:
A r e a s de V i v e n c i a

•

Instalacoes Sanitarias: O canteiro de obra provia de instalacoes sanitarias
durante a fundacao e a construcao da obra como um todo.
1. Ventilacao e iluminacao adequada ;
2. Pe-direito de 2,64m dentro das normas que preve no minimo 2,5m;
3. Provido de portas nas cabines sanitarias, respeitando as normas;
4. Lavatorio coletivo, altura de 90 cm de acordo com as especificacoes;
5. Bacias sanitarias sifonadas;
2

6. A cabine Sanitaria tern mais 1 m , provida de portas;

•

Vestiarios: O vestiario foi instalado no inicio da obra, sendo construido em

alvenaria, piso de concreto, com iluminacao e armarios individuals construidos pelos
proprios funcionarios com restos de madeira da construcao e dotados de fechaduras. O
mesmo tern

um pe-direito de 2,7m de acordo com as especificacoes que preve o

minimo de 2,5m.

Refeitorio: Construiu-se no pavimento terreo o refeitorio ao lado da cozinha, em
piso de concreto com iluminacao e ventilacao adequadas. Possui mesa com tampa
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lavavel e assentos necessarios para todos os trabalhadores, e possui depositos com
tarn pa para detritos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• Cozinha: Construiu-se em alvenaria e piso de concreto no pavimento terreo,
possuindo pe-direito de 2,7m de acordo com as normas, e e provida de recipiente com
tampa para lixo, equipamentos de refrigeracao dos alimentos, instalacoes eletricas
protegidas, aventais ou gorros para o encarregado de cozinhar.

A t i v i d a d e s desempenhadas na o b r a

•

Carpintaria:

As atividades de carpintaria sao

desempenhadas por um

carpinteiro. Esta atividade na obra em foco tern as seguintes caracteristicas de
acordo com as normas NBR 18:
1. A mesa da serra circular e protegida e fechada nas faces inferior de acordo com
as especificacoes;
2. Tern a carcaca do motor aterrada eletricamente;
3. Possui Lampadas de iluminacao protegidas,de acordo com as especificacoes;
4. O local de instalacao da mesa possui piso nivelado, resistente e antiderrapante,
sendo o piso de solo, de acordo totalmente com a norma e diminuindo o risco de
acidentes;
5. Proximo a mesa tern extintor, de acordo com as especificacoes;
6. O diametro do disco tern 25 a 50 cm e o mesmo e substituido quando possui
trincas, dentes quebrados ou empenados de acordo com as normas.

•

Armacoes de Aco: Para desempenhar esta atividade a obra possui um mestre

dos ferreiros. Abaixo podemos observar algumas caracteristicas analisadas na obra:
1. As bancadas de dobragem e corte dos vergalhoes sao bem niveladas e
antiderrapantes. A bancada se localiza em um ambiente com muita
iluminacao natural, porem tambem se instalou iluminacao adequada;
2. Para cortar os vergalhoes sempre se usa a guilhotina de acordo com as
normas;
3. O dobramento e manual; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Para lidar com os vergalhoes e necessario o uso de EPI'S. Nao
se
observa a existencia de pontas desprotegidas de vergalhoes.

•

Operacoes de soldagem: O processo de soldagem e realizado por funcionarios,

qualificados, nao havendo acidentes freqiientemente.
•

Medidas de protecao contra queda de altura: durante a construcao dos da

obra como um todo sempre havia cintos de seguranca que prevenia os funcionarios de
acidentes.
•

Equipamentos de protecao individual: A empresa fornece gratuitamente como

preve a lei o EPI. Os EPI'S fornecidos pela empresa sao: capacete de seguranca contra
impacto de objetos sobre o cranio, protetores auditivo, calcados de seguranca para
protecao contra agentes cortantes e escoriantes, cinto de seguranca tipo para-quedista,
etc.
• Elevadores: Com o inicio da obra a empresa contratou um elevador para servir de
transporte de carga e pessoas. A construtora contratou uma firma experiente para
montar a base ou fundacao do elevador de acordo com as normas, e uma outra para
montar os cimbramentos da obra.
Armazenamento e estocagem dos materiais: Existe uma preocupacao por parte
do A madeira e armazenada por comprimento e largura e protegidas contra intemperies;
1.

O cimento e armazenado com no maximo de 10 sacos empilhados e 12 a

15 sacos quando sao usados em ate 15 dias;
2.

A areia e armazenada com baia, nao correndo o risco de escoarem

durante uma chuva por exemplo.
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4.0-CONCTJJSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

A norma regulamentadora (NR) estabelece diretrizes^eordem administrativa, de
planejamento e administracao, que objetivam a implementacao de medidas de controle e
sistemas preventivos de seguranca nos processos, nas condicoes e no meio ambiente de
trabalho na industria da construcao.

^ ^ " ^

Ficou claro no estagio que o engenheiro respons^vclo gestor da obra, deve
planeja-la de modo economico, porem sem abdicafae seguir normas de seguranca e
controle da qualidade, pois como citado neste, as especificagoes tornam o ambiente
mais vivenciavel, seguro e menos estressante.
Deve-se haver tambem um investimento em tecnologias que visem reaproveitar os
residuos e facilitem o processo de construcao com o minimo de desperdicio possivel.
Foi de grande importancia para o estagiario futuro engenheiro, vivenciar a pratica
e associa-la com a teoria vista na academia, analisando de forma critica todo processo
de construcao, para simplifica-lo de modo a obter um ambiente mais limpo, seguro e
trabalhavel no futuro das suas atividades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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