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RESUMO

O tema central deste relatório é a análise do uso de equipamentos de proteção individual dos
funcionários da construtora FGK em uma obra. A obra observada é de uma residência
unifamiliar em alvenaria de 54,00 m², localizada no bairro Caroba, na cidade de Lages - SC.
A metodologia do projeto é aplicada e qualitativa. Foram obtidos os dados através de registro
fotográficos, visitas in loco e interação com os funcionários, podendo assim identificar e
classificar a situação do uso dos EPI's na obra. Nas referências bibliográficas foram abordados
os temas de segurança no trabalho, a legislação para o mesmo no Brasil e na construção civil.
Os trabalhos realizados na obra nem sempre atendem todas as recomendações de segurança
do trabalho brasileira.

Palavras-chave:
Segurança. EPI. Obra.

ABSTRACT

The central theme of this report is the analysis of the use of personal protective equipment of
the employees of the construction company FGK in a work. The work observed is a singlefamily residence in 54,00 m² masonry, located in the Caroba district, in the city of Lages - SC.
The methodology of the project is applied and qualitative. Data were obtained through
photographic records, on-site visits and interaction with employees, thus identifying and
classifying the situation of the use of PPE in the work. In the bibliographical references the
subjects of work safety, the legislation for the same in Brazil and in the civil construction
were approached. The work carried out in the work does not always meet all the safety
recommendations of the Brazilian work.
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O presente relatório será desenvolvido como critério de aprovação na disciplina de
estágio curricular obrigatório, do curso de Engenharia Civil, da Universidade do Planalto
Catarinense - UNIPLAC. A área de atuação escolhida para esta elaboração refere-se a
construção civil.
O estágio ocorreu na empresa FGK construtora e incorporadora, tanto em escritório
quanto em visitação e acompanhamento de obra, sendo no período a construção voltada a
residências unifamiliares de alvenaria, de padrão médio.
Para fins do relatório o foco será realizado na análise de uso dos equipamentos de
proteção individual - EPI.
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1 HISTÓRICO E RELATO

1.1 HISTÓRICO DA EMPRESA
Uma empresa familiar de pequeno porte, criada em 2017, volta principalmente para
a execução de residências. Com uma visão de excelência e respeito com o cliente a FGK entra
no mercado da construção civil lageana para conquistar cada dia mais seu espaço.

1.2 RELATO DAS OBSERVAÇÕE
O estágio final proporciona ao acadêmico a oportunidade de por em prática os
conhecimentos teóricos e aprender a vivência do mercado de trabalho.
Com a orientação do supervisor da empresa foi possível habituar-se ao tratamento e
interação com o cliente, a elaboração e execução do projeto.
A empresa também proporcionou o aprendizado em relação ao dia-dia de escritório
da construtora.
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2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA
Análise do uso de equipamentos de proteção individual -EPI, dentro de obra.

2.2 PROBLEMÁTICA
É de extrema importância o uso regular dos equipamentos de proteção individual,
sendo que alguns deles devem ser usados a todo momento a partir da entrada em canteiro de
obra e outros em relação a atividade a ser executada.
Para cada trabalho exercido dentro da uma obra existem cuidados que devem ser
levados em consideração para evitar eventuais acidentes, o uso dos EPI's é um deles. A
empresa deve fornecer aos funcionários os equipamentos de proteção, relatar a importância do
uso e elaborar medidas de controle.
Muitas vezes mesmo com todos os cuidados tomados pelas empresas o uso dos
equipamentos de proteção é ignorado e efetuado de maneira inapropriado.

2.3 JUSTIFICATIVA
Identificar se estão sendo usados e de que maneira estão sendo utilizados os
equipamentos de proteção individual dentro da obra, proporcionar os dados necessários para
elaboração de treinamento e aconselhamentos para o uso apropriado dos mesmos.
2.3.1 Oportunidade do projeto
O projeto fornece a oportunidade de experiência e a realidade da área de atuação do
engenheiro.
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2.3.2 Viabilidade do projeto
A principal viabilidade do projeto é garantir através do uso de EPI's a segurança e
saúde dos funcionários.
2.3.3 Importância do projeto
A importância do projeto é auxiliar na identificação de falhas em relação a
segurança dentro do canteiro de obra, proporcionando assim futuras prevenções neste quesito.

2.4 OBJETIVOS
2.4.1 Objetivo Geral
Analisar o uso dos equipamentos de proteção individual, dentro do canteiro de
obra. Tanto os equipamentos de uso rotineiro quanto de uso específicos.
2.4.2 Objetivos específicos
•

Classificar os equipamentos de proteção individual;

•

Identificar os riscos dentro do canteiro da obra analisada;

•

Observar e relatar o uso dos EPI's na obra em questão;

•

Identificar os motivos de uso e não uso dos EPI's;

14

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 SEGURANÇA DO TRABALHO

Camisassa (2015), a relação entre trabalho e saúde tem sido observada desde
a Antiguidade. No século IV a.C., a toxicidade do chumbo nos mineiros foi
reconhecida e identificada pelo médico e filósofo grego Hipócrates. Plínio, O Velho,
escritor e naturalista romano, que viveu no início da era cristã, descreveu, em seu
tratado De Historia Naturalis, as condições de saúde dos trabalhadores com exposição
ao chumbo e poeiras. Ele fez uma descrição dos primeiros equipamentos de proteção
respiratória conhecidos, feitos com membranas de pele de bexiga de animais e usados
como máscaras a fim atenuar a inalação de poeiras nocivas.
Entretanto, o marco de maior evidência histórica no tocante ao estudo das
doenças dos trabalhadores ocorreu em 1700, na Itália, quando o médico Bernardino
Ramazzini publicou um livro sobre doenças ocupacionais chamado De Morbis
Artificum Diatriba (Doenças dos Trabalhadores), no qual relacionou os riscos à saúde
ocasionados por produtos químicos, poeira, metais e outros agentes encontrados nos
ambientes de trabalho em várias ocupações da época (CAMISASSA, 2015).
No final do século XVIII, a Revolução Industrial, processo de grandes
transformações econômicas, tecnológicas e sociais, introduziu novos fatores de risco
nos locais de trabalho. O avanço tecnológico dos meios de produção se contrastava
com o crescimento das doenças e mortes dos trabalhadores assalariados, entre eles
mulheres e crianças, em virtude das precárias condições de trabalho (CAMISASSA,
2015).
Camisassa (2015) explica que apenas a partir de 1802 o parlamento britânico
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deu um passo sobre a legislação internacional relativa à proteção do trabalho, com a
aprovação de várias leis conhecidas como a Lei das Fábricas, abrangendo inicialmente
as indústrias têxteis e, mais tarde, todas as atividades industriais. A Lei das Fábricas
tinha o objetivo de proteção do trabalho de mulheres e crianças, tanto no que se refere
a ambiente de trabalho quanto às jornadas excessivas, comumente praticadas.

3.2 SEGURANÇA DO TRABALHO NO BRASIL

Por volta de 1870, que se tem notícia da instalação da primeira indústria
têxtil no Brasil, no Estado de Minas Gerais. E somente vinte anos depois é que surgiria
no Brasil um dos primeiros dispositivos legais relativos à proteção do trabalho, mais
precisamente em 1891 (CAMISASSA, 2015).
Em 1943 foi publicada a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) por meio
do Decreto 5.452. A CLT foi um marco na legislação trabalhista brasileira, pois
consolidou em um único documento as legislações esparsas sobre direito do trabalho e
segurança e saúde no trabalho (CAMISASSA, 2015).
Em 1978, o Ministério do Trabalho regulamentou a Lei 6.514/1977 com a
publicação da Portaria 3.214, que aprovou as Normas Regulamentadoras (NRs) de
“Segurança e Medicina no Trabalho” (CAMISASSA, 2015).
De acordo com Camisassa (2015) atualmente existem 35 normas
regulamentadoras em vigor, 2 divididas por temas. Algumas normas têm caráter
genérico e se aplicam a todas as atividades econômicas, enquanto outras alcançam
atividades econômicas específicas, são as chamadas normas setoriais.
A seguir apresento a lista das NRs em vigor, objetos desta obra:
NR1 – Disposições Gerais
NR2 – Inspeção Prévia
NR3 – Embargo ou Interdição
NR4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho - SESMT
NR5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
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NR6 – Equipamentos de Proteção Individual - EPI
NR7 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO
NR8 – Edificações
NR9 – Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA
NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
NR11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos
NR13 – Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações
NR14 – Fornos
NR15 – Atividades e Operações Insalubres
NR16 – Atividades e Operações Perigosas
NR17 – Ergonomia
NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
NR19 – Explosivos
NR20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis
NR21 – Trabalho a Céu Aberto
NR22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração
NR23 – Proteção Contra Incêndios
NR24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
NR25 – Resíduos Industriais
NR26 – Sinalização de Segurança
NR28 – Fiscalização e Penalidades
NR29 – Segurança e Saúde no Trabalho Portuário
NR30 – Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário
NR31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura
NR32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde
NR33 – Espaços Confinados
NR34 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
e Reparação Naval
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NR35 – Trabalho em Altura
NR36 – Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e
Processamento de Carnes e Derivados.

3.3 SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇAO CIVIL

Filgueira et al. (2015) expõe que no Brasil, milhões de trabalhadores sofrem
acidentes ou adoecem anualmente em decorrência do seu trabalho. Apenas os casos
apurados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) têm totalizado mais de
700 mil infortúnios a cada ano. Contudo, esse indicador está muito distante do número
efetivo de vítimas.
Esse cenário de riscos e acidentalidade verificados no conjunto da economia
brasileira parece ser ainda pior na construção civil. Segundo os indicadores oficiais
disponíveis, a construção civil é a atividade econômica que mais mata trabalhadores
no Brasil (FILGUEIRA et al., 2015).
Filgueira et al. (2015) mostra que além de a construção ser historicamente
um dos setores mais problemáticos da economia brasileira em termos de saúde e
segurança do trabalho, os indicadores apontam para uma piora desse setor em termos
absolutos e proporcionais.
O padrão de gestão aqui analisado também se expressa na ampla resistência
empresarial contra as normas de segurança do trabalho, seja na evolução das
prescrições normativas, seja no cumprimento das disposições vigentes. Todos os anos,
os itens das Normas Regulamentadoras (incluindo a NR 18, concernente à construção
civil) mais elementares são aqueles mais flagrados sendo descumpridos pelas
empresas(FILGUEIRA et al., 2015).

3.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

A NR 06 é a responsável pelas definições dos EPI's, alguns tópicos que
podemos dar ênfase são os seguintes:
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• 6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora – NR,
considera-se Equipamento de Proteção Individual – EPI, todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador,
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a
saúde no trabalho.
• 6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou
importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação
do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional
competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego. (206.001-9 /I3)
• 6.6 Cabe ao empregador
• 6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI :
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; (206.005-1 /I3)
b) exigir seu uso; (206.006-0 /I3)
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional
competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; (206.0078/I3)
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e
conservação; (206.008-6 /I3)
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
(206.009-4 /I3)
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,
(206.010-8 /I1)
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. (206.011-6
/I1) 6.7 Cabe ao empregado
• 6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:
a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio
para uso; e,
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d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

Ainda na NR 06 encontramos o ANEXO I, onde se define a lista de
equipamentos de proteção individual, que resumidamente pode ser expressa da
seguinte forma:
• A - EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA
A.1 – Capacete
A.2 – Capuz ou balaclava
• B – EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE
B.1 - Óculos
B.2 – Protetor facial
B.3 – Máscara de Solda
• C – EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA
C.1 – Protetor auditivo
• D – EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
D.1 – Respirador purificador de ar não motorizado
D.2 – Respirador purificador de ar motorizado
D.3 – Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido
D.4 - Respirador de adução de ar tipo máscara autônoma
D.5 - Respirador de fuga
• E – EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
E.1 – Vestimentas
E.2 - Colete à prova de balas de uso permitido para vigilantes que
trabalhem portando arma de fogo, para proteção do tronco contra
riscos de origem mecânica.
• F – EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES
F.1 – Luva
F.2 – Creme protetor
F.3 – Manga
F.4 – Braçadeira
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F.5 – Dedeira
• G – EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES
G.1 – Calçado
G.2 – Meia
G.3 – Perneira
G.4 – Calça
• H – EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO
H.1 – Macacão
H.2 – Vestimenta de corpo inteiro
• I

–

EPI

PARA

PROTEÇÃO

CONTRA

QUEDAS

COM

DIFERENÇA DE NÍVEL
I.1 – Cinturão de segurança com dispositivo trava-queda
I.2 – Cinturão de segurança com talabarte

Na imagem a seguir podemos verificar os principais EPI's utilizados em
obras.
FIGURA 1 - EPI's utilizados em obra.

Fonte Cartilha de segurança em obra (2015).
FIGURA 2 - EPI's utilizados em obra.
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Fonte Cartilha de segurança em obra (2015).
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4 METODOLOGIA

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
A pesquisa se desenvolveu de maneira qualitativa, buscando nas normas
regulamentadores e na legislação vigente parâmetros para a elaboração de uma análise do
tema.
Também fez-se necessário o acompanhamento da obra para obtenção de dados para
a pesquisa de maneira a atingir o objetivo da análise.

4.2 POPULAÇÃO ALVO OU ÁREA

A área de estudo se desenvolveu junto a construtora FGK, tanto em
escritório quanto em visitação de suas atividades de canteiro de obra no presente
momento.

4.3 PLANOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

As coletas de dados se referem a obtenção de registros fotográficos do canteiro de
obra, os equipamentos de proteção utilizados na mesma e relato dos funcionário, além da
checagem de conformidade com as legislações.
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5 ANÁLISE OU DESENVOLVIMENTO

5.1 DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra visitada para a coleta dos dados foi a de uma residência unifamiliar
em alvenaria, que possui 54,00 m², contando com dois dormitórios, sala de estar,
cozinha, banheiro e área de serviço.
Localizada na cidade de Lages, no bairro Caroba, tem terreno amplo e
encontra-se em fase final de construção. Considerada uma obra de pequeno porte,
conta com um número de 02 funcionários, que no período do estagia estavam
desempenhando as atividades de servente e pedreiro.

FIGURA 3 - Obra visitada.

Fonte autoria própria (2018).
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5.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Os equipamentos de proteção individual são grandes aliados para evitar
acidentes e/ou minimizar danos caso os mesmos aconteçam. A empresa é a
responsável pelo fornecimento dos EPI's, e os funcionários tem a obrigação de fazer o
uso de acordo com as recomendações.
Veremos os principais EPI's que deveriam estar sendo utilizados na obra
estuda, isso segundo a legislação.
CAPACETE: A etapa em que a obra se encontra quase não há trabalhos
externos, levando os funcionários a dispensarem, por conta própria, o uso do capacete.
Segundo relatado, pelos próprios funcionários, eles receberam mas não usam os
capacetes.
ÓCULOS: Da mesma maneira que o capacete, os óculos de proteção não
estavam sendo utilizados nas atividades desempenhadas no canteiro de obra, segundo
os funcionários eles não receberam óculos.
LUVAS: Os funcionários utilizavam as luvas somente em determinadas
atividades, como a corta e dobra de ferragens, nas outras atividades eles dispensavam
o uso das luvas. As luvas que estavam no canteiro de obra encontravam-se em péssimo
estado, conforme podemos ver na figura 5.
CALÇADO: A empresa fornece os sapatões para o uso diário, e também as
botas de borracha para atividades específicas, figura 4.
VESTUÁRIO: Os funcionários utilizam calças compridas e camisetas, assim
como recomendado, mas não uniformes propriamente ditos, figura 6.
MÁSCARA: Nem uma atividade desenvolvida na obra teve o uso de
máscara.
PROTETOR AURICULAR: Não foram utilizados durante a execução da
obra.
CINTO DE SEGURANÇA: Esse equipamento por mais importante que seja
não é fornecido pela empresa, segundo os funcionários eles não gostam de
desempenhar as atividades ''amarrados'', não fazendo questão do uso do cinto.
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As imagens a seguir mostram alguns dos EPI's usados no dia-a-dia das
atividades desenvolvidas na obra.

FIGURA 4 - Sapatões e botas de borracha.

Fonte: autora, (2018).

FIGURA 5 - Luvas.

Fonte: autora, (2018).
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FIGURA 6 - Vestimenta dos funcionários.

Fonte: autora, (2018).
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6 CONCLUSÃO

O estágio foi responsável principalmente por sanar dúvidas do cotidiano de
uma construtora, na medida em que as dúvidas sobre as atividades exercidas iam
surgindo o responsável técnico da FGK foi demonstrando como resolve-las.
As atividades desempenhadas tanto em escritório quanto em visitação a obra
foram de grande aumento de experiência e aprendizado.
O tema abordado é gerador de grandes problemas ainda dentro do canteiro de
obra, e segundo observado as condições de uso, fornecimento e qualidades dos
equipamentos de proteção individual são precários.
A segurança do trabalho no canteiro é insuficiente, o que torna o ambiente
como um todo inadequado, os riscos de acidentes, mesmo os leves, são grandes. A
legislação de segurança de trabalho em obras é bem clara e específica segundo cada
atividade e o EPI relacionado, o que não ocorre na obra visitada.
A empresa é a fornecedora obrigatória dos EPI's, mas também deve ser a
responsável por cobrar o uso, e da mesma forma orientar os funcionários sobre a
importância e maneira adequado da utilização.
Os funcionários muitas vezes são relutantes ao uso dos equipamentos de
proteção,

justificando que os mesmos atrapalham o desenvolvimento de muitas

atividades, mas na medida em que são orientados e treinados aprendem a importância
da segurança do trabalho.
A valorização da segurança dentro do canteiro deve vir das empresas, de
maneira a criar em todos o senso de valorização da vida. O primeiro passo nas obras é
garantir a segurança individual, criando um ambiente seguro e que proporcione um
trabalho adequado.
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