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Apresentação

De acordo com as normas reguladoras, são considerados 
EPI’S os equipamentos ou produtos de uso individuais que 
são utilizados pelos trabalhadores, durante o período de 
trabalho, pois garantem a proteção de quem tem acesso 
aos canteiros obras e assim ajudando a evitar inúmeros 
riscos de acidentes que possam ocorrer quando estiverem 

exercendo suas funções.



Introdução
      O uso de EPI’S é extremamente importante 
para diminuir os riscos de acidentes nos ambientes 
de trabalhos e precisa ser usado por todos os que 
frequentam esses lugares. Na área de construção 
civil esses equipamentos são indispensáveis, para 
proteção e  segurança contra riscos no período de 
trabalho. 

Os principais equipamentos utilizados na área de 
construção civil são:

      • Óculos de proteção;

    • Protetores auriculares (tipo concha e plug);

    • Capacetes;

    • Cinto de segurança para trabalho em altura;

    • Luvas;

    • Calçado de segurança;

  •  Máscara respiratória.



     Todos os referidos itens são de uso pessoais, 
ou seja, cada funcionário deve possuir o seu e 
utilizá-lo da forma correta, é muito importante 
que sejam feitas campanhas e palestras de 
conscientização dos funcionários em relação 
ao uso desses acessórios, pois todos 
colaboradores devem estar cientes que a 
utilização desses equipamentos são para sua 
própria saúde e segurança durante o trabalho.



         Cabe aos colaboradores usar os EPI’S de forma 
correta e apenas para função destinada, porém, é 
responsabilidade dos supervisores, empregadores 
ou profissionais técnicos de segurança do trabalho 
fiscalizar e acompanhar a utilização corretas desses 
equipamentos de cada funcionários, em casos de 
descumprimentos dessas normas de segurança 
ou o uso inadequado desse acessórios pelos 
colaboradores, levar à aplicação de advertências 
ou notificações, um detalhe importante, que os 
responsáveis pela obra e funcionários devem 
saber é o fato de que a ausência de utilização 
de EPI’S, após notificações, pode ser considerada 
como demissão por justa causa.



     A entrega dos equipamentos dever ser feitas
 pelos responsáveis ou técnicos de segurança, é 
necessário o registro de todos os itens entregues.     
É recomendado o uso de uma planilha para 
registro e controle de datas e EPI’S entregues 
para cada funcionário, também é importante 
ter um controle físico, com assinaturas de todos 
colaboradores e comprovantes de recebimento 
dos equipamentos necessários na obra.

Vale lembrar que o uso desses 
equipamentos é imprescindível 
por todas as pessoas que visitem 

os canteiros de obras, o monitoramento
constante dessas pessoas, é importante 
para que sigam as normas de segurança
 e utilizem adequadamente todos os 
equipamentos de proteção.



Prevenção contra 
covid-19

A) Fornecer lavátorios com água e sabão, além 
de sanitizantes, como alcool 70% e orientar os 
trabalhadores sobre o seu uso, quando do 
inicio dos trabalhos e pelo menos a cada 
duas horas;

B) Manter ventilados os ambientes de trabalho, 
que não estão a céu aberto, com retirada de 
barreiras que impeçam a circulação de ar, 
observadas as normas de segurança;

C) Todas as ferramentas, máquinas e equipamentos 
de uso manual devem ser constantemente limpos 
e higienizados, antes e durente a execução dos 
trabalhos;

D) Esterilizar grande superficies com desinfetante 
contendo cloro ativo ou solução de hipoclorito a 1% 
ao menos duas vezes ao dia;



E) Deve ser restrita a entrada e circulação de pessoas 
que não trabalham no canteiro, especialmente 
fornecedores de materiais, se necessária a 
entrada, deve se restrita a ambiente de descarga 
e de durar o menor tempo possível, A essas 
pessoas deve ser oferecida a higienização das 
mãos, com água e sabão ou álcool 70% antes 
de adentrarem à área de descarga;

F) Manter a distanciamento social em ambiente 
fechados do canteiro de obras como escritorios e 
refeitorios, de forma a preservar a separação 
mínima de dois metros entre as pessoas nos 
postos de trabalho ou local de refeições.

G) Avaliar a possibilidade de definição de turnos 
diferenciados de trabalho para evitar o 
congestionamento de ambiente fechados, 
bem como para evitar a aglomeração de 
pessoas no transpote coletivo;

H) Adotar, temporária e emergencialmente, o 
ponto por exceção, conforme previsão legal, 
para evitar aglomeração de pessoas em volta 
dos equipamentos de marcação, em horários 
de inicio e final de expediente; 



I) Afastar, imediatamente, com encaminhameto 
ao serviço médico, de pessoas que apresentem 
sintomas relacionados ao covid-19, quais sejam 
febre e tosse (seca) persistentes, coriza e falta de ar;

J) Adotar medidas alternativas para quem não 
trabalham nas atividades de produção, como o 
home office;

K) O afastamento imediato de pessoas consideradas 
no grupo de risco da doença, quais sejam pessoas 
idosas ( com mais de 60 anos) ou apresentem 
condições de saúde pré-existentes, como 
diabetes, hipertensão ou com problemas 
respirátórios;

L) A orientação e arguição permanente dos 
trabalhadores sobre as suas codições de 
saúde, bem como de seus familiares, para 
identificação rápida dos casos que podem 
levar às condições de isolamento prevista 
na legislação;

M) Orientar constantemente os, trabalhadores 
quanto às ações de higiene necessárias quando 
da utilização do transporte público.



10 DICAS PARA 
SEGURANÇA NA OBRA



1 – Planeje seu canteiro de obra

Realizar um bom planejamento é extremante 
importante, pois auxilia no controle e gestão do 
projeto, cronograma e orçamento, em qualquer 
atividade ou tarefa, pois evita o surgimento de 
vários problemas, como risco a saúde e 
segurança das pessoas envolvidas no projeto, 
também previne que tenha gastos maiores 
do que o esperado, atrasos ou adiamentos na 
atividade, o que é sempre um pesadelo em 
qualquer área, e na construção civil não é 
diferente.



Atualmente, há diversas formas e ferramentas 
que podem ajudar no planejamento e na gestão 
dos canteiros de obras, o que possibilita uma 
análise profunda e minuciosa para se ter uma 
noção dos riscos que os colaboradores podem 
estar sujeitos e consequentemente, fica mais fácil 
arrumar soluções rápidas e eficazes, estudar os 
meios de prevenção que vão gerar mais 
segurança ou até modificar procedimentos 
preexistentes.



2 – Sinalizações de segurança

De acordo, com a confederação nacional dos 
Trabalhadores na indústria de construção e do 
mobiliário (Contricon), é necessário que todos 
os equipamentos sejam fornecido pela empresa, 
para garantir a integridade física e segurança 
de todos os profissionais que forem trabalhar nas 
etapas de uma obra o uso de EPI, EPC e 
sinalização é essencial, pois a cada R$ 1,00 reais 
investido em segurança, são economizados R$ 
3,00 reais em custos de acidentes, ações na 
justiça e contas com despesas médicas.



É comum ver os responsáveis pelos canteiros de 
obras frisando a importância do uso de EPIs, os 
famosos equipamentos de proteção individual 
que previnem investido graves aconteça, Além 
desses acessórios de segurança, também existem 
os EPCs, que são os equipamentos de 
proteção coletiva, esses equipamentos têm como 
função de proteger toda a equipe de trabalho.



As sinalizações são tão importantes quanto os 
aparatos de segurança, pois elas indicam os 
lugares certos para circulação das pessoas no 
canteiro, além de informações de um 
determinado tipo de produto ou local, controlar o 
fluxo de maquinário dentro da obra é eficazes na 
hora de combater e evitar os acidentes de 
trabalho.



3 – Importância das normas 
de segurança

As normas reguladoras são importantíssimas pois 
são um conjunto regras obrigatórias dos deveres e 
direitos, em relação aos cumprimento das regras e 
segurança dos trabalhadores. Criada pelo 
ministério do trabalho e as empresas da área de 
construção, elas são de acordo com suas 
especialidades, alguns delas são:

* NR 6
- É responsável pela Regulamentação 
de EPIS;

* NR 10 
- Para construção na rede elétrica;

* NR 12 
- Referente à segurança no 
trabalho em equipamento e maquinário;
 
* NR18 
- Condições e Meio Ambiente de trabalho 
na construção civil; 

* NR 35 
– Regulamentação de trabalhos em 
altura.



Cada procedimento deve ser seguido de acordo 
com sua norma, para assim garantir o andamento 
com segurança e de maneira correta, uma vez que 
deslizes podem gerar penalidades para 
ambas as partes.



4 – Mantenha o canteiro de obras 
sempre limpo e organizado

A melhor forma de se evitar acidentes é manter o 
canteiro de obras limpo e organizado, pois um 
local sujo e desorganizado as chances de ocorrer 
um acidente com os colaboradores ao entrar em 
contato com ferramentas ou outras matérias, 
aumentam. Pois locais com fluxo alto de 
pessoas precisa ficar sempre arrumado sem 
materiais que obstruam a circulação.



5 – Tecnologia pode ajudar

Com os ramos da tecnológia diversas vantagens e 
facilidades sugiram em diferentes áreas e uma 
delas é a construção civil, pois várias empresas 
de software começaram a produzir ferramentas 
que ajuda na hora de fazer o planejamento, 
acompanhar ajudar no andamento do canteiro de 
obras e fazer análise de indicadores, com a 
integração de dados das Normas reguladoras e 
uma boa leitura dos dados obtidos pode-se atacar 
os problemas no momento certo e no local correto, 
sem o desperdício de recursos. Assim otimizara o 
seu serviço nas demais etapas dele.



6 – Conscientize, fiscalize e treine
Para uma Canteiro de obras sem problemas, ter 
uma boa gestão é sempre muito importante e  
uma organização adequada pode ajudar e 
muito no andamento da obra, porém não é 
só isso, conscientizar os colaboradores é um 
passo fundamental na preservação contra 
acidentes graves, pois quando as pessoas que 
estão em contato com canteiro de obras 
entendem que as ações que estão ou foram 
tomadas são para seguranças delas, fica 
mais fácil de alcançar os objetivos. Então, 
conscientize os seus funcionários sobre os riscos e 
as vantagens de se utilizar os EPI’S.



Outro passo é treinamento, pois do que adianta a 
vontade e a consciência de fazer o trabalho da 
forma correta, se não há conhecimento técnico 
para tal. Por isso uma das melhores formas de 
evitar acidentes é a capacitação dos colaboradores, 
incentivar a participação em cursos técnicos. 
Existem várias empresas que dão esses tipos de 
cursos capacitantes, por exemplo, cursos como 
técnico em logística, técnico em mecânica, técnico 
em manutenção e muitos outros. Por isso, investir 
em treinamento é recomendado não só para 
aumentar a eficiência no trabalho, mas também 
para evitar que incidentes aconteçam.



e para finalizar, a fiscalização de matérias é o mais 
importante dos anteriores, pois é responsável de 
sempre manter viva a importância dos equipamen-
tos de 
segurança, por isso a importância de estar 
frequentemente fazendo a fiscalização, mesmo 
após serem treinados e terem consciência do que 
é correto, alguns trabalhadores esquecem ou até 
acabam ganhando uma confiança exagerada por 
realizar as tarefas diariamentes, acabam 
deixando de uso dos equipamentos de lado. Pois 
atenção nessa parte.



7 – Ações Preventivas são 
importantes

Fazer a verificação periódica dos equipamentos 
utilizados diariamente pelos colaboradores é um 
bom exemplo de uma ação preventiva, assim 
como a organização e planejamento dos 
canteiros de obras. Pois por meio dessa 
precaução, pode-se evitar, acidentes de 
trabalho por uma falha de um equipamento 
ou máquinas, sempre manter esses objetos em 
lugares adequados e com suas manutenções 
em dias, ajudará na preservação e melhorar o 
desempenho dos colaboradores na obra. Para 
conhecer mais ações preventivas conheça a 
NR-18, que trata especificamente desse tema. 
Dessa forma com os funcionários se se sentiram 
responsáveis, não só pela sua saúde e segurança, 
mas também dos seus colegas de trabalhos 
quando o canteiro de obra atinge esse nível de 
comportamento, os resultados dessas ações 
preventivas são eficazes.



8 – Contrate profissionais 
especializados

A contratação de técnicos especializados pode 
ajudar bastante na diminuição e na prevenção de 
incidentes, pois esses profissionais desenvolver com 
excelência seu projeto de melhorar a segurança no 
canteiro, por isso é sempre comum encontrar em 
grandes obras, técnicos especializados.



Se você pretende realizar uma obra, é muito 
importante estar atento a essas dicas. O não 
cumprimento de algumas delas pode causar 
graves acidentes no local de trabalho, pondo em 
risco a vida dos envolvidos na obra e causando 
problema para os responsáveis. Portanto, siga 
essas dicas rigorosamente para não ter nenhuma 
dor de cabeça no seu canteiro de obras.



9 – Crie uma CIPA e Realize o 
dialogo diário de segurança

A criação de uma comissão interna de prevenção de 
acidentes (CIPA), é descristo na NR 5 e tem como 
objetivo prevenir acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho, a comissão é composta por representantes 
dos empregados e do empregador, e tem como 
função:

*  Identificar os riscos do processo de trabalho; 
* verificar e inspecionar as condições de trabalho; 
* Divulgar informações referentes à segurança e a 
saúde no trabalho;
* Entre diversas outras atribuições.



Esse grupo pode ajudar na melhoria do processo 
com o propósito de evitar a ocorrência de acidentes 
e incidentes. O SESMT (Serviço Especializado em
 Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho) é composto por uma equipe de 
profissionais da saúde que trabalha dentro das 
empresas visando proteger a integridade física dos 
trabalhadores. Tem com atribuições várias formas de 
conscientizar os colaboradores e estimular a 
prevenção de acidentes e o surgimento de doenças 
ocupacionais.



Uma das formas mais eficientes utilizadas por essa 
equipe é o Diálogo Diário de Segurança (DDS). 
Realizar o diálogo é uma ótima maneira de trocar 
experiências entre empregado, empregador e 
profissionais de saúde, de modo a mapear os riscos 
e neutralizá-los. O DDS não é encontrado em 
nenhuma norma regulamentadora ou lei, mas 
existem várias normas que obrigam o empregador 
a relatar os riscos do ambiente e mostrar as 
medidas preventivas, por isso o DDS é tão 
importante.



10 – Reveja periodicamente a 
efetividade da politica de 

segurança
Um canteiro de obras tem várias etapas, e cada 
uma tem um procedimento diferente, algumas tem 
regrinhas básicas, Como:

 * Limpeza e organização de canteiro;
 * Descarte eficiente de entulho;
 * Fornecimento de matérias conforme cronograma 
para evitar falta ou acumulo de material;
* Adequação do cronograma para evitar estresse;
* E supervisão, que deve ter caráter fiscal e 
educativo;
* Planeje sempre antes de iniciar.

Com essas dicas a segurança no canteiro de obras 
terá mais efetividade e será mais facilmente 
implantada.
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Gostou do conteúdo? Tem sugestões de melhoria 
para os próximos?
Gostarímos de saberr sua opinião!
Envie um e-mail para Bruno@soldamaq.com.br
inclusive se quiser saber mais sobre outros temas!
Ficaremos felizes em conversar com você!Abraços!


