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RESUMO

O presente relatório trata da análise de dados relacionados ao fornecimento de
equipamentos de proteção individual obtidos no acompanhamento da execução da torre dois da
obra do Green Ville Residence, que é um empreendimento multifamiliar de 7.800,00 m² que se
encontra na fase de acabamento, possuindo no período de acompanhamento trinta e dois
colaboradores, entre eles carpinteiros, pedreiros, serventes, gesseiros, encanadores, armadores
e azulejistas, utilizando-se do método de Análise de Pareto, que busca classificar itens de acordo
com a saída dos mesmos, bem como os seus custos. Comparando os dados reais de distribuição
dentro da obra por um período, com uma recomendação de uso de EPI’s, que utiliza de uma
análise de riscos, caracterizando-os e por fim definindo um equipamento adequado para o
controle dos mesmos, e ainda levando em conta as funções exercidas dentro do canteiro de
obras.

Palavras-chave: construção, segurança, custo, classificação.

ABSTRACT
This report deals with the analysis of data related to the provision of personal protective
equipment obtained in the monitoring of the execution of tower two of the Green Ville
Residence project, which is a multi-family project of 7,800.00 m² which is in the finishing
phase, in the period of follow-up, thirty-two collaborators, among them carpenters, masons,
servants, plumbers, plumbers, shipowners and azulejistas, using the Pareto Analysis method,
which seeks to classify items according to their output, as well as their costs. Comparing the
actual distribution data within the work for a period of time, with a recommendation to use
PPE's, which uses a risk analysis, characterizing them and finally defining a suitable equipment
for controlling them, and taking into account the functions performed within the construction
site.

Keywords: construction, safety, cost, classification.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 IDENTIFICAÇÃO

Nome da Organização: Invest Construtora e Incorporadora Ltda.
Endereço: Rua Alice Rosa Ramos.
Ramo da Atividade: Construção Civil.
Professor Orientador: Engenheiro Johnny Rocha Jordan.
Período da Realização: 22/08/2018 a 06/11/2018.
Duração: 45 dias.
Carga Horária: 180h.

1.2 APRESENTAÇÃO

Depois da conclusão da obra da torre 1 da construção do Green Ville Residence, deu-se
início a construção da torre 2, hoje uma obra já consolidada com toda a parte de fundações e
supra-estrutura já concluída. É um empreendimento de 7887,84 m² de área construída
Foi acompanhado a segurança dos trabalhadores da obra durante operações de trabalho
e o controle de estoque dos equipamentos de proteção individual por meio de curva abc, visando
a integridade física dos mesmos. Será uma grande oportunidade de aliar a teoria com a prática.
O acompanhamento desta obra irá agregar muito valor e experiência.
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2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA

Análise dos principais equipamentos de proteção individual utilizados na construção do
empreendimento Green Ville Residence.

2.2 PROBLEMÁTICA

O estágio curricular supervisionado foi cedido pela Invest Construtora e Incorporadora
Ltda., o qual é responsável pela execução da obra referente ao estágio. Será realizado o
acompanhamento de tal obra, englobando a segurança do trabalho, assim como, a administração
de EPI’s no almoxarifado e nas respectivas utilizações.

2.3 JUSTIFICATIVA

Devido ao grande número de acidentes na construção civil, devemos investir mais do
nosso tempo e dinheiro em tecnologias e estudos que contribuam para o seu controle,
preservando a vida dos trabalhadores e gerando economia dentro da obra, visto que, é mais
barato usar de artifícios e equipamentos que diminuam os riscos, tendo um bom monitoramento
do que lidar com a eventualidade propriamente dita, que causará um prejuízo econômico
considerável e irá inflar os gastos da obra, diminuindo o lucro da execução ou aumentando o
preço final da obra. Com o passar dos anos a construção civil vem evoluindo muito, se
desenvolvendo, sempre buscando técnicas mais eficientes e econômicas.
Portanto uma obra de alto padrão, como é a construção do Green Ville Residence, tem
grande amplitude para serem abordadas novas tecnologias e métodos, trazendo um amplo
campo para pesquisa.
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2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo Geral

Analisar e levantar valores dos EPI’s, verificando a adequação e uso em uma edificação
multifamiliar baseando-se em normas técnicas, bibliografia técnica e comercio local.

2.4.2 Objetivos Específicos



Quantificar os principais EPI’s utilizados na obra;



Levantar Valores dos principais EPI’s;



Verificar a relação e adequação da variável custo com os principais
equipamentos de proteção individual;
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3 REVISÃO DE LITERATURA

O presente relatório aborda todo o controle dos equipamentos de proteção individual,
assim como os seus custos no empreendimento Green Ville Residence, no período do estágio,
de 22/08/2018 até 06/11/2018.

3.1 SEGURANÇA DO TRABALHO

Segurança do trabalho é a maneira de controlar diversos riscos dentro de uma
operação com eficiência. Por meio de medidas como, análise, prevenção e conscientização, os
riscos que podem existir dentro de um ambiente de trabalho são reduzidos ao máximo, visando
proteger a integridade do colaborador. Sendo que qualquer atividade tem um certo grau de
insegurança e risco.
Peixoto e Ferreira (2012) definem segurança do trabalho como uma série de medidas
técnicas, administrativas, médicas e, sobretudo, educacionais e comportamentais, empregadas
a fim de prevenir acidentes, e eliminar condições e procedimentos inseguros no ambiente de
trabalho. A segurança do trabalho destaca também a importância dos meios de prevenção
estabelecidos para proteger a integridade e a capacidade de trabalho do colaborador. Para a
execução dessas medidas, não bastam apenas ações dos profissionais ligados à área (SESMT e
CIPA), mas é necessária a participação de todos os envolvidos, ou seja, desde a direção da
empresa até os trabalhadores de chão de fábrica, pois o sucesso das ações vai depender de uma
adequada política de segurança do trabalho, na qual todos têm suas responsabilidades.
De acordo com Barnewitz (2013, p.11, apud Chiavenato 1998, p. 436) a segurança
do trabalho é definida como o conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e
psicológicas, empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições inseguras do
ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas da implantação de práticas preventivas
“A segurança no trabalho é uma função empresarial que, cada vez mais, torna-se uma
exigência conjuntural. As empresas devem procurar minimizar os riscos a que estão expostos
seus funcionários pois, apesar de todo avanço tecnológico, qualquer atividade envolve um certo
grau de insegurança”. (GROHMANN, 1997)
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A importância da segurança do trabalho é relacionada com problemas causados pela
falta da mesma, como a minimização de qualidade, baixa produtividade pelo sentimento de
insegurança do trabalhador, aumento de custos e problemas com relacionamento humano.
As medidas que são tomadas dentro da segurança do trabalho requerem grande
estudo e conhecimento técnico sobre cada área de atuação do trabalhador, pois assim os
diversos riscos e maneiras de controle são identificados com mais facilidade.

3.2 SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Na construção civil novos métodos e tecnologias surgem a todo momento, deixando o
setor cada vez mais competitivo na busca por qualidade e economia de recursos, portanto a
segurança é de fundamental importância, considerando que a mão de obra de execução exige
sentir-se segura para realizar qualquer trabalho de modo satisfatório e com garantia de alta
qualidade.
Na atualidade as atividades dentro da construção civil se deparam com uma mão de obra
habituada à métodos primitivos de construção considerados artesanais, defrontada com a
industrialização, novas técnicas e ferramentas, que podem auxiliar nas execuções aliando
economia e tempo dentro da obra, ainda utilizando da setorização dos trabalhadores para que
estes sejam especializados nas áreas em que atuam, como por exemplo, instalações elétricas,
hidráulicas, carpintaria, armaduras, alvenaria e acabamentos. Sendo que a maioria desses
trabalhadores possui baixo nível de escolaridade e qualificação e tem elevada rotatividade no
setor, trazendo dificuldades de implementação de sistemas de treinamento e métodos de
segurança do trabalho que possam ser utilizados para o controle de riscos.
“De maneira a assegurar que as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores sejam
realizadas da forma adequada, sem a presença de situações insalubres e de perigos, a segurança
do trabalho, segue com a proposta de garantir que os operários conheçam os riscos do seu
ambiente de trabalho e desempenhem as suas atividades com cautela, eliminando qualquer tipo
de risco eminente, para que as ocorrências de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais
sejam cada vez mais minimizadas no âmbito dos canteiros”. (MORAES, 2017)
A construção civil como qualquer indústria precisa da segurança do trabalho. Pois expõe
seus trabalhadores a diversos riscos que variam dentro de cada tipo de obra, portanto existe a
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necessidade de encontrar estes riscos para serem classificados qualitativamente e
quantitativamente e só então posteriormente utilizar-se de métodos de controle para a prevenção
desses riscos.
“A partir de dados elaborados pela UNESCO, através da análise de 13.000 profissões
registradas em diversos países, constatou-se que os operários da construção civil estão entre as
doze classes mais sujeitas a acidentes de trabalho”. (GROHMANN, 1997)

3.3 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os equipamentos de proteção individual como o próprio nome sugere, são
dispositivos usados individualmente pelos trabalhadores de obras para diminuir ou até mesmo
inibir riscos dentro do canteiro de obras.
Segundo a NR-6 (Equipamento de proteção individual-EPI), “para fins de aplicação
desta norma regulamentadora-NR, considera-se Equipamento de Proteção Individual – EPI,
todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger
a saúde e a integridade física do trabalhador”.
“Em empresas desobrigadas a constituir o SESMT, cabe ao empregador selecionar o
EPI adequado ao risco, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a
CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. (Alterado pela Portaria SIT
n°194, de 07 de dezembro de 2010).” (MENEGHELLI, 2016)
(Inserida pela Portaria SIT n°107 de 25 de agosto de 2009) na NR-6 também dispõe
das responsabilidades do empregador sobre o EPI:
a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em
matéria de segurança e saúde no trabalho;
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e,
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
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h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas
ou sistema eletrônico.

11

4 METODOLOGIA

Será feita uma revisão bibliográfica sobre o que será executado no período de estágio,
por meio de literaturas existentes, como livros, revistas, artigos, pesquisas de desenvolvimento,
monografias e páginas da internet.
A pesquisa será desenvolvida na região da serra catarinense, mais precisamente na
cidade de Lages, na obra de construção do Green Ville Residence.
Esta pesquisa pode ser classificada como de natureza “exploratório: visa proporcionar
maior familiaridade com o problema, tornando-o explicito ou construindo hipóteses sore ele;
descritiva: expõe as características de uma determinada população ou fenômeno, demandando
de técnicas padronizadas e normatizadas de coleta de dados; explicativa: procura identificar os
fatores que causam um determinado fenômeno, aprofundando o conhecimento da realidade”
(PRODANOV E FREITAS, 2013).
A pesquisa tem como, “objetivo de analisar: comparar, criticar, debater, diferenciar,
discriminar, examinar, investigar, provar, ensaiar, medir, testar, monitorar, experimentar;”
(PRODANOV E FREITAS, 2013).
Quanto ao procedimento técnico do trabalho, serão retirados, analisados e computados
dados para que se possa extrair resultados que possibilitem um reconhecimento e diferenciação
qualitativa dos equipamentos de proteção individual, por meio do método Análise de Pareto,
conhecida também com Curva ABC.
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5 ANALISE E DESENVOLVIMENTO

O estágio foi executado na empresa Invest Construtora e Incorporadora Ltda., no
canteiro de obras da segunda torre do Green Ville Residence, empreendimento multifamiliar,
localizado, na rua Allice Rosa Ramos, nº 20, bairro Coral da cidade de Lages, Santa Catarina.
O acompanhamento dentro almoxarifado dos EPI’s, será relatado no presente
trabalho mostrando análises e dados extraídos no período de acompanhamento.

6. ANÁLISE DE PARETO

A Curva ABC ou Análise de Pareto consiste em classificar os itens de acordo com
sua relevância para o estoque, de acordo com a quantidade de saídas e os valores dos produtos,
obtendo três classes, A, B e C. A classe A representa até vinte por cento dos itens que
compreendem os valores com maior percentual da receita total. A classe B representa os
maiores valores da receita total à partir de vinte por cento até cinquenta por cento dos itens. E
na classe C integram os demais itens.
Para a melhor análise de dados, foi realizado uma comparação entre os obtidos dentro
da empresa cedente do estágio supervisionado e da utilização da consideração da compra de
novos EPI’s, de acordo com a recomendação do Manual de Segurança e Saúde no Trabalho –
Indústria da Construção Civil – Edificações, produzido pelo SESI (Serviço Social da Industria)
no ano de 2008.
Pela necessidade da classificação dos itens por importância foi utilizado dados da
tabela de controle individual de EPI’s da empresa, onde consta os itens utilizados, data de
retirada e número do certificado de aprovação do equipamento, dando condições de uma análise
temporal e quantitativa.
Os EPI’s utilizados dentro do canteiro de obras analisado foram, o capacete para proteção contra
impactos de objetos sobre o crânio , máscara para proteção respiratória, óculos de proteção,
protetor auricular, luva nitrílica para proteção contra agentes escoriantes e abrasivos, luva de
raspa para proteção contra agentes cortantes e perfurantes, luva látex para proteção contra
agentes químicos e para operações com o uso de água, botina para proteção contra agentes
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escoriantes e abrasivos, bota de borracha para proteção contra agentes químicos e para
operações com o uso de água, calça para proteção dos membros inferiores e camiseta para
proteção dos membros superiores.

Tabela 1: Registro individual de entrega de EPI’s utilizado pela empresa

Funcionário:
Data retirada quant.

Capacete Máscara Óculos Protetor Luva Nitrilon Luva Raspa Luva Látex Botina Bota Nº
Calça Camiseta
Nº CA. Nº CA. Nº CA. Auricular Nº CA. Nº CA. Nº CA. Nº CA. Nº CA. CA.

Fonte: Invest Construtora e Incorporadora Ltda, 2018.

Estes onze itens são os que os colaboradores mais trocam dentro do almoxarifado,
seja pelo desgaste excessivo ou até mesmo pela falta de resistência dos mesmos, com o objetivo
de sempre trabalhar com os EPI’s adequados a cada função dentro do canteiro de obras.
A tabela 1 foi utilizada para obter a quantidade de saída de cada produto dentro de
um intervalo de tempo. Entre 01/05/2018 e 04/09/2018, totalizando quatro meses e três dias.
Os valores unitários foram adquiridos através de uma tomada de preço na região, tendo por
resultado a média de valores entre três lojas fornecedoras de produtos para a segurança e saúde
do trabalhador.

Tabela 2: Média dos valores unitários dos produtos.

Fonte: O autor, 2018.
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Tabela 3: Quantidades de produtos por item.

Fonte: O autor, 2018

A tabela 3 é a representação quantitativa de saída de acordo com cada item, dentro
do período de tempo fixado.
A classificação dos itens distribuídos dentro do canteiro de obras se dá de acordo
com a tabela 4.

Tabela 4: Classificação dos itens distribuídos.
Produto Quant. % Produto Valor Unitário Valor Total % % Acum. Classif.
Botina
38
35
1330 30,62 30,6227 1°
Luva nitrilon 170 18,18182
7
1190 27,4 58,022 2°
Calça
31
35
1085 24,98 83,0037 3°
Camiseta
21
15
315 7,253 90,2564 4°
Luva látex
46 27,27273
3
138 3,177 93,4338 5°
Bota
5
24
120 2,763 96,1968 6°
Capacete
6
9,9
59,4 1,368 97,5645 7°
Luva raspa
8
7
56 1,289 98,8538 8°
Óculos
10
3,2
32 0,737 99,5906 9°
Máscara
14
0,99
13,86 0,319 99,9097 10°
Protetor auricular
4 54,54545
0,98
3,92 0,09
100 11°
Total
353
100
4343,18
100

Classes % Receita
A
A
58,022
B
B
B
35,41184
C
C
C
C
C
C
6,566157

Fonte: O autor, 2018.

Entre todos os itens foram disponibilizados 353 EPI’s para 32 colaboradores,
totalizando em um custo de R$ 4343,18 distribuídos durante o período de análise.
A classificação dos produtos se deu com a representação acima descrita, tendo como
resultado 6,57 % da receita total ocupado pela classe C, que foi de 54,55% dos itens
distribuídos. 35,41% da receita total dentro da classe B, que totalizou 27,27% dos produtos. A
classe A, caracterizada por ser composta pelos itens com maior importância da lista de
distribuição resultou em 18,19% dos equipamentos distribuídos concebendo 58,02% do total
da receita total.
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Dos itens de destaque, a botina e a luva nitrílica, foram os de maior importância
dentro de todos os que foram analisados, pois juntos obtiveram quase 60% do gasto com a
compra de equipamentos, sendo que necessitam de um maior controle, pois qualquer mudança,
sendo de preço ou consumo reflete em grande diferença econômica para a empresa com relação
a EPI’s.

Tabela 5: Gráfico da classificação geral dos itens distribuídos.

Fonte: O autor, 2018.

18,18% dos equipamentos equivalem à 58,02% da receita total.
27,27% dos equipamentos equivalem à 35,41% da receita total.
54,55% dos equipamentos equivalem à 06,57% da receita total.
O Manual de Segurança e Saúde no Trabalho – Indústria da Construção Civil –
Edificações, produzido pelo SESI (Serviço Social da Industria) no ano de 2008, faz
recomendações de EPI’s para a construção civil de acordo com a função de cada trabalhador.




EPI’s recomendados para o Servente:
Capacete de segurança;
Óculos de segurança;
Proteção respiratória contra poeira;
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Protetor auditivo;
Calçado de segurança com biqueira de aço;
Luvas de vaqueta e de raspa;
Cinturão de segurança tipo paraquedista e trava-quedas;
Botas de borracha.











EPI’s recomendados para o armador:
Capacete de segurança;
Óculos de segurança;
Proteção respiratória contra poeira;
Protetor facial;
Protetor auditivo;
Calçado de segurança com biqueira de aço;
Luvas de vaqueta e de raspa;
Cinturão de segurança tipo paraquedista e trava-quedas;
Botas de borracha.









EPI’s recomendados para o azuleijista:
Capacete de segurança;
Óculos de segurança;
Proteção respiratória contra poeira;
Protetor auditivo;
Calçado de segurança com biqueira de aço;
Luvas de vaqueta ou de malha de algodão;
Cinturão de segurança tipo paraquedista e trava-quedas;










EPI’s recomendados para o carpinteiro:
Capacete de segurança;
Óculos de segurança;
Proteção respiratória contra poeira;
Protetor facial;
Protetor auditivo;
Calçado de segurança com biqueira de aço;
Luvas de vaqueta ou de raspa;
Cinturão de segurança tipo paraquedista e trava-quedas;








EPI’s recomendados para o eletricista:
Capacete de segurança;
Óculos de segurança;
Protetor auditivo;
Calçado de segurança para eletricista;
Luvas de vaqueta ou malha de algodão;
Cinturão de segurança tipo paraquedista e trava-quedas;
EPI’s recomendados para o encanador:
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Capacete de segurança;
Óculos de segurança;
Respirador contra solventes orgânicos;
Respirador contra poeiras;
Protetor auditivo;
Calçado de segurança;
Luvas de vaqueta e impermeáveis;
Cinturão de segurança tipo paraquedista e trava-quedas;







EPI’s recomendados para o gesseiro:
Capacete de segurança;
Óculos de segurança tipo panorâmico;
Proteção respiratória contra poeira;
Calçado de segurança;
Luvas impermeáveis;








EPI’s recomendados para o mestre de obras:
Capacete de segurança;
Óculos de segurança;
Proteção respiratória contra poeira;
Protetor auditivo;
Calçado de segurança com biqueira de aço;
Cinturão de segurança tipo paraquedista e trava-quedas;









EPI’s recomendados para o pedreiro:
Capacete de segurança;
Óculos de segurança;
Proteção respiratória contra poeira;
Protetor auditivo;
Calçado de segurança com biqueira de aço;
Luvas impermeáveis;
Cinturão de segurança tipo trava-quedas;
Obtendo a lista de EPI’s a serem distribuídos aos colaboradores pelas suas

respectivas funções, e considerando o número de trabalhadores do Green Ville Residence, foi
realizado uma curva abc, utilizando também os valores unitários que foram adquiridos através
de uma tomada de preço na região, tendo por resultado a média de valores entre três lojas
fornecedoras de produtos para a segurança e saúde do trabalhador.
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Tabela 6: Classificação dos itens recomendados.

Fonte: O autor, 2018.

Se acaso fosse concretizado a compra dos EPI’s recomendados para os 32
colaboradores da obra, a receita total da compra seria de R$ 9614,39, considerando que a obra
se encontra na fase de acabamento, tendo 12 pedreiros, 1 mestre de obra, 2 gesseiros, 2
encanadores, 1 eletricista, 2 carpinteiros, 1 azuleijista, 1 armador e 12 serventes.
Pelo mesmo método de classificação anterior, os dois itens que se destacaram, foram
o conjunto cinto de segurança e o calçado de segurança com biqueira de aço, totalizando juntos
quase 85% da receita total da compra dos itens recomendados. Portanto sendo os itens de mais
importância econômica dentro do canteiro de obras e ficando dentro da classificação A.
Capacete, bota de borracha e a luva de vaqueta estão dentro da classe B com quase
9,87% da receita total.
E os demais itens completaram a classe C com 6,46% da receita total.
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Tabela 7: Gráfico da classificação geral dos itens recomendados

Fonte: O autor, 2018.

16,67% dos equipamentos equivalem à 84,67% da receita total.
25% dos equipamentos equivalem à 8,87% da receita total.

58,33% dos equipamentos equivalem à 06,46% da receita total.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segurança do trabalho na construção civil é evidentemente, um fator muito
importante para o andamento da obra, influenciando na qualidade, tempo de execução e no
custo de qualquer edificação, portanto, com a existência de um controle de ações preventivas
realizadas dentro de cada área e função, se revertem em maior qualidade e valor agregado ao
produto final. Descobrindo os itens de maior importância no estoque de EPI’s, maior é a
facilidade de controlá-los.
Utilizando-se do método da Análise de Pareto foi possível classificar os EPI’s dentro
de um conjunto, e relacioná-los com outra análise teórica. Tendo como base, números do
comercio local e da obra onde foi realizado o estágio propriamente dito.
Se a distribuição de EPI’s dentro da obra utilizasse a recomendação do O Manual de
Segurança e Saúde no Trabalho – Indústria da Construção Civil – Edificações, produzido pelo
SESI (Serviço Social da Industria) no ano de 2008, acarretaria em um aumento de 121,37% nos
gastos com a disponibilização dos equipamentos.
Analisando as classificações podemos considerar que a distribuição de
equipamentos, real da obra, pode ter um custo mais baixo pelo fato de que o item mais
importante e caro da distribuição dos EPI’s recomendados pelo Manual de Segurança e Saúde
no Trabalho do SESI, que é o conjunto cinto de segurança, não é contabilizado, pois o mesmo
já tinha sido fornecido em datas anteriores ao período analisado, e de que na distribuição
recomendada, foi considerado o fornecimento de todos os materiais em uma só vez, e no
fornecimento real a distribuição dos EPI’s se dá durante um período de tempo, e nem todos os
colaboradores consomem o mesmo número e tipo de equipamento. Já o segundo item de maior
importância, a botina de segurança com biqueira de aço, que também é recomendada pelo
manual, não é distribuída, e sim a botina de segurança simples, sem a biqueira de aço, que tem
o custo 40% maior, influenciando muito mais no custo total em equipamentos e na Análise de
Pareto.
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