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RESUMO 

 
SANCHES, Danilo. Uso de EPI'S na Construção de um Edifício. 2014.  Monografia de 
Término de Curso (Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho) – Faculdade 
de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014. 

 

Em resposta a um ambiente cada vez mais global e competitivo, a filosofia de qualidade 
está a ser ativamente perseguido por corporações, mas, é impossível obter qualidade onde 
tem insegurança. No entanto, em muitas organizações, a segurança nos programas de 
trabalho ainda são ineficientes. Esta monografia propõe a discutir a importância da 
segurança no trabalho e da necessidade do Equipamento de Proteção Individual (EPI) na 
Contrução de um Edifício. Apresentamos os resultados de uma pesquisa exploratória que foi 
feito no setor de construção civil, mostrando como estão sendo utilizados os EPI'S por 
empresas. Foi observado que muitos dos EPI'S, que são obrigatórios, não estão sendo 
fornecidos pela indústria de construção civil. Apenas três tipos estão sendo 100% fornecido 
(capacete, sapatos e cinto de segurança). 

Palavras-chave: Equipamento de Proteção Individual, Construção Civil. 



 

ABSTRACT 
 

In response to an increasingly global and competitive environment, quality philosophy is 
being actively pursued by corporations, but it is impossible to get quality where it is insecure. 
However, in many organizations, safety in work programs is still inefficient. This monograph 
proposes to discuss the importance of safety at work and the need for the Personal 
Protective Equipment (PPE) in the construction of a building. We present the results of an 
exploratory research that was done in the civil construction sector, showing how PPE's are 
being used by companies. It was noted that many of the EPI's, which are mandatory, are not 
being supplied by the construction industry. Only three types are being 100% supplied 
(helmet, shoes and seat belt). 

Key words: Personal Protective Equipment, construction
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INTRODUÇÃO 
 

  No ramo das indústrias, a construção civil se difere das demais, pois depende 

quase que exclusivamente da sua mão-de-obra. Este fato deveria contribuir para 

uma melhor gestão de segurança nas empresas, porém é um dos setores industriais 

com maior índice de acidentes.  

  O equipamento de proteção individual (EPI), um dos itens de segurança do 

trabalho, tem seu uso banalizado por falta de conhecimento das normas e 

legislações. Poucos percebem a complexidade que envolve a escolha do EPI, assim 

sendo, ocasionam problemas de aceitação por parte dos trabalhadores e gastos 

desnecessários às empresas. A qualidade e ergonomia desses equipamentos 

também são fundamentais para o bom desempenho das funções dos trabalhadores, 

além das instruções corretas de uso.    

  Qualidade é, atualmente, exigência com a qual as empresas convivem 

diariamente. Os consumidores estão tomando consciência de seus direitos e já não 

escolhem um produto ou serviço apenas pelo preço. A qualidade tornou-se fator 

crucial numa decisão de compra e, constitui grande diferencial de uma empresa em 

relação a outra. As empresas parece estarem despertando para a realidade de que 

a qualidade é uma exigência da qual não podem fugir. Pecam, contudo, quando não 

fazem uma interação entre estes objetivos e um eficiente programa de segurança. 

 As pessoas são os agentes dinamizadores da organização e é utópico pensar 

que possam desempenhar, de modo eficiente, suas atribuições se o próprio 

ambiente de trabalho não lhes proporciona segurança. Não pode existir qualidade 

onde há insegurança. A qualidade de uma empresa depende, primordialmente, dos 

seus recursos humanos e, levando-se em conta que o medo é uma das mais fortes 

emoções. É inconcebível pensar que um operário possa desempenhar de maneira 

satisfatória, suas funções, em um ambiente que não inspira segurança. 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.  
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CAPÍTULO I 
 

 1.1 GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 
 

 O EPI é um dispositivo de uso individual destinado a neutralizar ou atenuar 

um possível agente agressivo contra o corpo do trabalhador; evitam lesões ou 

minimizam sua gravidade e protegem o corpo contra os efeitos de substâncias 

tóxicas, alérgicas ou agressivas, que causam as doenças ocupacionais.  

 Quanto ao EPI, cabe ao empregador:  

 Distribuir gratuitamente o EPI adequado à função e ao risco em que o 

empregado esteja exposto;  

 Fornecer o treinamento adequado ao uso;  

 Fazer controle do preenchimento da ficha de EPI, onde deve constar a 

descrição do mesmo, juntamente com a certificação (CA) pelo órgão nacional 

competente (MTE), a data de recebimento e devolução e a assinatura do termo de 

compromisso.  

 Quanto ao empregado:  

 Cabe fazer uso do EPI apenas para as finalidades a que se destina;  

 Responsabilizando-se pelo bom uso e conservação;  

 Comunicando qualquer alteração. 

 

Figura 1: Gestão das Proteções do Trabalhador 
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1.2 PROTETORES PARA A CABEÇA 
 
 Os protetores para a cabeça podem ser divididos em: 

 Protetores para a cabeça, propriamente ditos, que são protetores usados para 

crânio e rosto (Ex.: capacetes, máscaras); 

 Protetores para os órgãos nelas localizados, que são os protetores para os 

órgãos da visão e audição. 

 

1.2.1 PROTETORES PARA O CRÂNIO 

Os capacetes de segurança são usados para proteger o crânio contra: 

Quedas de objetos provenientes de níveis elevados; impactos e partículas 

projetadas; projeção de produtos químicos; fogo e calor; eletricidade; 

O outro tipo de capacete comercial é o que tem aba frontal, também chamado 

de boné, o mais utilizado na construção civil. 

O casco do capacete é suportado por uma suspensão que compreende todo 

o conjunto de tiras internas, mantendo o casco no mínimo 32 mm acima do contato 

direto com o crânio. Esta suspensão tem a função de amortecer qualquer impacto e, 

para que isto ocorra, ela deve estar ajustada para cumprir sua função. 

 
Figura 2. Componentes de um capacete 
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Figura 3. Capacetes tipo jóquei ou boné, com aba frontal, três estrias reforçadas, com calha 
semicircular 

Encontramos no mercado os capacetes com aba total, que é uma parte 

integrante do casco e tem a função de proteger a face, o pescoço e os ombros, para 

atividades com eletricidade (NBR 8221). 

Manutenção: 
Lavar a parte interna e externa com água e sabão; 
Não lavar com pastas abrasivas, palha de aço e produtos químicos 
agressivos. 

Substituição: 
Quando apresentar sulcos, ressecamento, trinca ou rachadura no casco; 
Quando notar quebra ou ressecamento de partes do conjunto de suspensão. 

 
Figura 4. Capacete tipo aba total 

 

O outro tipo de capacete é o conjugado, com protetor facial o protetor tipo 

concha, com protetor auditivo, para proteger de projeção de objetos, queimaduras, 

surdez e quedas de objetos. 
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Figura 5. Capacete com protetor facial de acrílico e abafador de ruído 

 

Para completar a proteção temos o Capuz, sendo muito utilizado para 

trabalhador com exposição muito prolongado ao sol, além de outras finalidades de 

proteção. 

 

Figura 6. Capuz confeccionado em tecido brim, 260 g/m2 

 

 

 

 

 



10 
 

 

1.2.2 PROTETORES PARA O ROSTO 

 

 São conhecidos pelo nome genérico de "protetor fácil". Sua finalidade é 

proteger o rosto contra o impacto de partículas, contra respingos de produtos 

químicos e contra a ação de radiações nocivas e excesso de luminosidade. 

 De certa forma, também protegem os olhos, mas não servem como único 

equipamento de proteção para o órgão da visão, como poderemos observar adiante. 

 Os protetores para rosto podem ser divididos em: 

 Protetor com visor plástico:  possui visor de acetato de celulose ou acrílico; 

deve ser transparente e sem ondulações. Se tiver função de proteção contra 

radiação luminosa, o visor deverá ter a tonalidade adequada. 

 Protetor com anteparo aluminizado: dotado de visor de plástico, aluminizado 

na face externa. Serve para proteger a face contra impactos e diminui a ação da 

radiação luminosa. 

 Protetor com visor de tela: o visor é feiro de tela de malha pequena, tornando-

a transparente. Tem como função proteger o funcionário contra riscos de impacto 

por estilhaços e diminui o efeito do calor radiante. 

 Máscara para soldador: é de uso específico dos soldadores de solda elétrica. 

 Além de proteger  contra a radiação calorífica e luminosa produzidas durante 

a soldagem, protege também contra respingos do metal fundente e das fagulhas da 

solda. 

Manutenção: 

 Lavar com água e sabão; 

 Não deixar expostos à fontes de calor; 

 Não transportar nos bolsos das calças; 

 Guardar em local limpo, evitando que as lentes entrem em contato com 
superfícies abrasivas. 

Substituição: 

 Riscos ou marcas nas lentes; 

 Deformação na armação. 
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Figura 7. Escudo para solda em polipropileno 

 

Figura 8. Máscara para solda em polipropileno, com visor fixo 

 

 

Figura 9. Protetor facial fabricado em policarbonato, altamente resistente, com coroa plástica 
ajustável articulada 

 

1.2.3 PROTETORES PARA OS OLHOS 

 A proteção dos olhos é um dos pontos mais importantes da prevenção de 

acidentes; eles devem ser protegidos contra impactos de estilhaços, partículas, 

fagulhas, respingos de produtos químicos e metais fundidos, assim como, contra 
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radiações e luminosidade. Para proteção dos olhos, normalmente, são usados 

óculos que variam de forma e aplicação. 

 Óculos para soldador – solda a gás: tem como finalidade proteger o 

trabalhador contra as radiações e luminosidade, e contra os respingos e fagulhas de 

solda. Sua armação possui a forma de duas conchas. As lentes são removíveis, 

possibilitando o uso da tonalidade adequada de acordo com as necessidades do 

serviço. 

 Óculos contra impactos: existem variados tipos e qualidades. A principal 

característica desses óculos está nas lentes, que podem ser de resina sintética, ou 

de cristal ótico endurecido por tratamento térmico e resistente a impactos. 

 

 

Figura 10. Óculos de segurança com armação de nylon 1/2 haste e proteção lateral 

 

 

Figura 11. Óculos de segurança com haste inteira e lentes de policarbonato 
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1.3  PROTEÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES 

 

 Os pés e pernas devem ser protegidos através de sapatos de segurança, 

botas e perneiras, quando o trabalho exigir. 

 Sapatos de Segurança 

 Protegem os pés contra impactos, principalmente contra queda de objetos 

pesados. O tipo de calçado recomendado é o que possui biqueira de aço capaz de 

resistir a fortes impactos, protegendo os dedos e evitando ferimentos. 

 O calçado de segurança pode possuir, também, solado antiderrapante e 

palnilha de aço para proteção contra objetos perfurantes. 

 Botas de borracha ou plástico 

 Utilizada para trabalhos realizados em locais úmidos ou quando em contato 

com produtos químicos (ex.: concreto). Possui canos de comprimentos variáveis. 

 Perneiras 

 São usadas para a proteção das pernas. De acordo com o risco, as perneiras 

cobrem só a perna ou podem chegar até a coxa. Perneiras de raspa de couro são 

usadas para soldadores e fundidores. 

 

Figura 12. Calçados de Segurança 

PROTEGEM CONTRA CORTES, PERFURAÇÕES, ESCORREGÕES, QUEDA DE OBJETOS PESADOS, CALOR, 
PENETRAÇÃO DE OBJETOS, UMIDADE, PRODUTOS QUÍMICOS, ETC.. 
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Figura 13. Botina Com elástico coberto nas laterais com bico ou sem bico de aço peito do pé 
acolchoado. 

 

 

Figura 14. Sapato masculino c/ cadarço, cabedal em couro vaqueta curtida ao cromo com espessura 
de 2,0 mm + - 0,2mm. Palmilha antimicróbios Bayer, solado poliuretano mono densidade. 

 

 

Figura 15. Borracha, PVC: 
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Figura 16. botas de PVC 

 

 

Figura 17. Bota em borracha com altura aproximada de 31 cm 

 

 

Figura 18. Bota altamente especializada. Especial para bombeiros, brigadas, indústria, mineria e 
trabalhos que requeiram proteção em altas temperaturas. 
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1.4  PROTEÇÃO PARA MEMBROS SUPERIORES 
 

  

Nos membros superiores, situam-se as partes do corpo onde, com maior 

frequência, ocorrem lesões: as mãos. Grande parte dessas lesões pode ser evitada 

através do uso de luvas. 

 As luvas impedem, portanto, um contato direto com materiais cortantes, 

abrasivos, aquecidos, ou com substâncias corrosivas e irritantes da pele. 

 Há luvas especiais para os variados tipos de trabalho: 

 Para trabalhos com solda 

 O soldador deverá proteger-se com luvas e mangas contra a agressividade do 

calor e contra respingos incandescentes. São usadas, geralmente, luvas de raspa de 

couro ou de outro material que apresente isolação térmica. 

 Para trabalhos pesados e secos 

 Devem ser utilizadas luvas de couro, muito resistentes ao atrito. Vaqueta ou 

vaqueta abufelada são usadas para confecção dessas luvas, normalmente com 

reforço e palma dupla. 

 Para trabalhos pesados e úmidos. 

 Devem utilizar luvas de lona, desde que os líquidos manuseados não sejam 

nocivos à pele. 

 Para trabalhos com líquidos 

 Adotam-se luvas impermeáveis de plástico ou borracha. Para manuseio de 

produtos derivados de petróleo, devem ser usadas luvas de borracha sintética ou de 

PVC. 

 Para trabalhos quentes (corpos aquecidos ou nos casos de exposição à 

radiação térmica). 

 Recomendam-se luvas de amianto ou de fibra de vidro por serem materiais 

incombustíveis. Quando as mãos são expostas a fortes radiações de calor, as luvas 

de amianto e de fibra de vidro serão mais eficientes, se o dorso for aluminizado. 

 Para trabalhos de alta tensão. 

 Devem ser utilizadas luvas de borracha especial, são as que têm maior 

responsabilidade na proteção do trabalhador, pois protegem a vida do indivíduo 

contra eletrocução. Não devem Ter quaisquer defeitos, arranhaduras, perfurações 

ou desgastes. Para evitar tudo isso, elas devem ser usadas, obrigatoriamente, com 
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luvas de pelica ou outro couro macio, sobrepostas, e examinadas toda vez que 

forrem utilizadas (teste de sopro). 

Proteção para os braços na realização de operações que possam causar 

alguma lesão como: raspões, queimaduras, batidas, etc. 

 

Figura 19. Luvas de Raspa 

 

 

Figura 20. Luvas de Vaqueta 
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Figura 21. Luvas de Látex 

 

 
Figura 22. Luva de malha de aço para trabalhos onde existe risco de corte. 

 

 
Figura 23. Luva de segurança em látex natural ou PVC forrada. 
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Figura 24. Luvas para até 150ºC 

 

 
Figura 25. Luvas para até 200ºC 

 

 
Figura 26. Luvas para Alta Tensão 
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1.5  PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL 

 

 Não têm a finalidade de proteger esta ou qualquer parte do corpo. Destinam-

se a proteger o homem que trabalha em lugares altos, prevenindo quedas por 

desequilíbrio. 

 Cinto com travessão. 

 É um cinto largo e reforçado, de couro ou lona, com uma ou duas fivelas, 

conforme o tipo. O travessão é preso por dois anéis colocados de maneira que fique 

um de cada lado do corpo do usuário. 

 Cinto com corda. 

 Este tipo de cinto possui suspensório e, em alguns casos, até tiras de assento 

como os cintos de pára-quedistas. 

 

Figura 27. Cinto pára-quedista com 1 ponto de ancoragem 

 

Figura 28. Cinto pára-quedista com 2 pontos de ancoragem 
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1.6  PROTEÇÃO AUDITIVA 

 

 Proteção auditiva só deve ser usada como último recurso. Apesar de existir 

algum desacordo, a máxima intensidade de som ao qual o ouvido humano pode 

estar sujeito sem dano à audição, considera-se estar na faixa de 90 a 100 decibéis. 

Se uma pessoa deve trabalhar por longos períodos exposto a níveis (pressões) de 

sons superiores a aproximadamente 85 decibéis (para cada oitava acima de 300 

ciclos/segundo) deve usar alguma forma de proteção auditiva. Um simples decibel 

representa a menor troca de volume de som que pode ser detectado pelo ouvido 

humano. Um som de 130 decibéis é tão intenso que reproduz sensação de dor no 

ouvido. É necessário equipamento especializado e homens treinados para analisar 

uma exposição ao barulho. É necessário um médico ou departamento médico da 

companhia para aprovar tipos de proteção ao ouvido que serão mais efetivos. 

 Protetores de inserção. 

 Este tipo nos canais e varia consideravelmente de desenho e material. Os 

materiais usados são a borracha, plástico macio, cera e algodão. Os tipos de 

borracha e plástico são populares porque são fáceis de manter limpos, são baratos e 

têm bom desempenho. 

 Tipo concha. 

 Este protetor deve cobrir o ouvido externo para promover uma barreira 

acústica efetiva. É um dos tipos mais completos. Pelo fato de abranger toda a 

concha auditiva, deve ser feito em material macio, confortável e de fácil 

higienização. 

Manutenção: 

 Guardar em local limpo; 

 Limpar periodicamente para evitar o acúmulo de oleosidade e outras 

sujidades. 

Substituição: 

 Quando as almofadas externas apresentarem ressecamento ou trincas. 

Utilização: 

 Ajuste e vedação das conchas. 
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Figura 29. Protetor auditivo tipo concha 

 

Figura 30. Protetor auditivo em silicone com três anéis de vedação, com capacidade para atenuar 26 
decibéis 

 

Figura 32. Protetor auditivo de inserção tipo plugue, confeccionado em silicone e envolta por cápsula 
de silicone com cordel 

 

 

 

 

 



23 
 

 

1.7    PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

 

 Sua finalidade é impedir que as vias respiratórias sejam atingidas por gases 

ou outras substâncias nocivas ao organismo. A máscara é a peça básica do protetor 

respiratório. É chamada semifacial quando cobre parcialmente o rosto, mais 

precisamente, nariz e boca. É chamada facial quando cobre todo o rosto, havendo, 

nesse caso, um visor. 

A máscara semifacial ou facial deve permitir vedação perfeita nas áreas de contato 

com o rosto. 

 Máscaras com filtro 

 Esses filtros podem ser:  

 De material fibroso que retém partículas de poeira, fumos, névoas, etc.; 

 Compostos de um recipiente cheio de carvão ativo, absorvente de 

determinados vapores, como os derivados de petróleo, de álcool, etc. 

 Máscaras com suprimento de ar 

 Em lugares onde o ar está altamente contaminado por gases nocivos, ou 

onde há defic6ncia de oxigênio, não se usam máscaras com filtros, mas, sim, 

máscaras com suprimentos de ar puro, autônomas. 

 O ar poderá ser fornecido por cilindros (de ar comprimido) ou por ventoinha 

acionada à dist6ancia, sendo o ar levado através de mangueiras. 

 Máscaras contra gás. 

 São dispositivos de proteção que purificam o ar, fazendo-o passar através de 

uma caixa com substâncias químicas que absorvem os contaminantes. 

 É necessário Ter em mente que as máscaras deste tipo não proporcionam 

proteção onde há deficiência de oxigênio. 

 

 

Figura 33. Respirador descartável para poeiras e névoas 
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Figura 34. Respiradores semifaciais 

 

Figura 35. Respiradores faciais 

 

1.8    PROTEÇÃO DE TRONCO 

 

 Aventais e vestimentas especiais são empregados contra os mais variados 

agentes agressivos. 

 Avental de raspa de couro. 

 Normalmente usado por soldadores. É usado também contra riscos de cortes 

e atritos que podem ocorrer no manuseio de chapas grandes com arestas cortantes. 

 Avental de lona. 

 Usado para trabalhos secos em que não haja risco de pegar fogo e contra 

riscos leves de cortes e atritos. 

 Avental de amianto. 
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 Usado para trabalhos quentes. Não é inflamável, mas oferece algumas 

desvantagens porque é pouco resistente ao atrito e é muito pesado. 

 Avental de plástico. 

 Para manuseio de ácidos ou outros produtos químicos. Evita que os mesmos 

penetrem na roupa. 

 

Figura 36. Acessórios de Raspa (Avental de raspa, mangote, perneira e blusão) 

 

 

1.9    PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO 

 

Considerando que o arco elétrico produz efeitos mecânicos (pressão, ondas 

de choque, emissão de partículas, ondas sonoras e rápida expansão do ar) e efeitos 

térmicos (vapores metálicos, metal em fusão, radiação térmica, ondas infravermelha, 

ultravioleta e raios X), pode-se dizer que a NR 6 subentende a indicação da 

aplicação de EPI resistente ao arco elétrico. Entretanto, não explicita a forma de 

especificar tal EPI, havendo a necessidade de realizar tal definição com base em 

normas internacionais. 

Existem no mercado vários fabricantes de EPI’s resistentes ao arco elétrico, 

sendo, na maioria das vezes, o material resistente à chama (flame resistant) 

empregado para categoria de risco ou ferimento 1 a 4, usualmente importado, 

conforme segue: 
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Tabela 1.  Características de EPI’s para proteção contra arco elétrico 

 

 Proteção facial 

 Deve ser utilizada com os óculos de proteção 

 Normalmente em material termoplástico. 

 Primeiro atende de 10 a 15cal/cm2  
 Segundo atende até 8,5cal/cm2  

 

 

Figura 37. Proteção contra Arco Elétrico 
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Figura 38. Outra vestimenta para proteção contra Arco Elétrico 

 

 

Figura 39. Proteção. O tecido utilizado é composto por 88% algodão e 12% náilon com ATPV de até 
11,4 cal/cm² possuindo intervalo de confiança entre 10,8 e 12,0 cal/cm² 
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Figura 40. Roupa adequada para um nível de energia de 40cal/cm² 

  

1.10    NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS AOS EPI’s 

 

Equipamento de 
Proteção 
Individual - EPI  

Enquadramento  

NR 06 - Anexo I  

Norma Técnica 
Aplicável  

Especificidades  

A - Proteção da Cabeça  

Capacete  

Proteção da cabeça contra:  

Impactos de objetos 
sobre o crânio; 
choques elétricos 

NBR 8221:2003 ou 
alteração posterior  

Avaliação no âmbito 
do Sinmetro  

Proteção do crânio e face contra:  

Agentes Térmicos 
(calor)  

-  
Item 1.3.  

Combate a incêndio 

Capuz ou Bala-
Clava  

Proteção do crânio e pescoço contra:  

Riscos de origem 
térmica (calor e 
chamas)  

ISO 11611:2007 ISO 
11612:2008 ou 
alteração posterior  

-  

ASTM F 2621-06 + 
ASTM F 1506-08 ou 
IEC 61482-2:2009  

Item 1.3.  

Arco elétrico  

Riscos de origem 
térmica (frio)  

EN 342:2004 ou 
alteração posterior  

-  
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Respingos de produtos 
químicos  

ISO 16602:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Produtos químicos 
(agrotóxicos)  

ISO/DIS 27065  

Respingos e névoas 
de agrotóxicos com 
alta e baixa 
exposição  

Agentes abrasivos e 
escoriantes  

ISO 11611:2007  -  

B - Proteção dos Olhos e Face  

Óculos  

Proteção dos olhos e face contra:  

Impactos de partículas 
volantes; luminosidade 
intensa; radiação ultra-
violeta; radiação infra-
vermelha  

ANSI.Z.87.1/2003 ou 
alteração posterior  

-  

Protetor Facial  

Impactos de partículas 
volantes; radiação 
infravermelha; contra 
luminosidade intensa 

ANSI.Z.87.1/2003 ou 
alteração posterior  

-  

Máscara de Solda  

Impactos de partículas 
volantes, radiação 
ultra-violeta, radiação 
infravermelha, 
luminosidade intensa  

ANSI.Z.87.1/2003 ou 
alteração posterior  

A máscara deve 
atender 
simultaneamente 
todas as proteções do 
item B-3 do Anexo I 
da NR 6 

Impactos de partículas 
volantes, radiação 
ultra-violeta, radiação 
infravermelha, 
luminosidade intensa  

-  

Item 1.3.  

Escurecimento 
automático  

C - Proteção Auditiva  

Protetor Auditivo  

Circum-auricular; de 
inserção e semi-
auricular para proteção 
contra níveis de 
pressão sonora 
superiores aos valores 
limites de exposição 
diária  

ANSI.S.12.6/1997 ou 
alteração posterior  

Método B - Método 
do Ouvido Real - 
Colocação pelo 
Ouvinte  

D - Proteção Respiratória  

Respirador 
Purificador de Ar 
não Motorizado  

Proteção das vias respiratórias contra:  

Poeiras e névoas  
NBR 13698:1996 ou 
alteração posterior  

Peça semifacial 
filtrante (PFF1) 
Avaliação no âmbito 
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do Sinmetro  

Poeiras, névoas e 
fumos  

NBR 13698:1996 ou 
alteração posterior  

Peça semifacial 
filtrante (PFF2) 
Avaliação no âmbito 
do Sinmetro  

Poeiras, névoas, fumos 
e radionuclídeos  

NBR 13698:1996 ou 
alteração posterior  

Peça semifacial 
filtrante (PFF3) 
Avaliação no âmbito 
do Sinmetro  

Poeiras, névoas, fumos 
e radionuclídeos  

NBR 13694:1996 NBR 
13695:1996 NBR 
13696:2005 NBR 
13697:1996 ou 
alteração posterior  

Peça um quarto 
facial ou semifacial 
ou facial inteira com 
filtros para material 
particulado tipo P1 
(poeiras e névoas), 
P2 (poeiras, névoas e 
fumos), P3 (poeiras, 
névoas, fumos e 
radionuclídeos)  

Gases e vapores e/ou 
materiais particulados  

NBR 13694:1996 NBR 
13695:1996 NBR 
13696:2005 NBR 
13697:1996 ou 
alteração posterior  

Peça um quarto 
facial ou semifacial 
ou facial inteira com 
filtros químicos e/ou 
combinados  

Respirador 
Purificador de Ar 
Motorizado  

Proteção das vias respiratórias contra:  

Poeiras, névoas, 
fumos, radionuclídeos 
e/ou contra gases e 
vapores 

-  

Sem vedação facial 
tipo touca de 
proteção respiratória, 
capuz ou capacete  

Item 1.3.  

Poeiras, névoas, fumos 
e radionuclídeos e/ou 
contra gases e vapores 

-  

Com vedação facial 
tipo peça semifacial 
ou facial inteira  

Item 1.3.  

Respirador de 
Adução de Ar Tipo 
Linha de Ar 
Comprimido  

Proteção das vias 
respiratórias em 
atmosferas não 
imediatamente 
perigosa à vida e à 
saúde e porcentagem 
de oxigênio maior que 
12,5% ao nível do mar  

NBR 14749:2001 ou 
alteração posterior  

Respiradores de 
fluxo contínuo tipo 
capuz ou capacete  

NBR 14372:1999 ou 
alteração posterior  

Respiradores de 
fluxo contínuo e ou 
de demanda com 
pressão positiva tipo 
peça semifacial ou 
facial inteira  

NBR 14750:2001 ou Respiradores de 
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alteração posterior  fluxo contínuo tipo 
capuz ou capacete 
para operações de 
jateamento 

Proteção das vias 
respiratórias em 
atmosferas 
imediatamente 
perigosas à vida e à 
saúde (IPVS)  

-  

Para concentração de 
oxigênio menor ou 
igual a 12,5% de 
demanda com 
pressão positiva tipo 
peça facial inteira 
combinado com 
cilindro auxiliar Item 
1.3.  

Respirador de 
Adução de Ar Tipo 
Máscara Autônoma  

Proteção das vias respiratórias:  

Em atmosferas 
imediatamente 
perigosas a vida e a 
saúde (IPVS) e 
porcentagem de 
oxigênio menor ou 
igual a 12,5% ao nível 
do mar  

NBR 13716:1996 ou 
alteração posterior  

Respiradores de 
circuito aberto de 
demanda com 
pressão positiva  

Em atmosferas 
imediatamente 
perigosas a vida e a 
saúde (IPVS) e 
porcentagem de 
oxigênio menor ou 
igual a 12,5% ao nível 
do mar  

-  

Respiradores de 
circuito fechado de 
demanda com 
pressão positiva 

Item 1.3. 

Respirador de Fuga  

Proteção das vias 
respiratórias contra 
agentes químicos 
(gases e vapores e/ou 
material particulado) 
em condições de 
escape de atmosferas 
imediatamente 
perigosa a vida e a 
saúde  

-  

Respirador de fuga 
tipo bocal  

Item 1.3.  

E - Proteção do Tronco  

Vestimenta para 
Proteção do Tronco  

Proteção contra:  

Riscos de origem 
térmica (calor)  

ISO 11611:2007 ISO 
11612:2008 ou 
alteração posterior  

-  



32 
 

 

ASTM F 2621-06 + 
ASTM F 1506-08 + 
NFPA 2112-07* ou 
IEC 61482-2: 2009 + 
ISO 11612:2008*  

Item 1.3. 

Arco elétrico e/ou 
fogo repentino 

Riscos de origem 
térmica (frio)  

EN 342:2004 ou 
alteração posterior  

-  

Riscos de origem 
mecânica  

ISO 11611:2007 ou 
alteração posterior  

-  

ISO 13998:2003 ou 
alteração posterior  

Proteção contra 
cortes e golpes por 
faca - avental de elos 
de aço ou outros 
materiais  

Riscos de origem 
química  

ISO 16602:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Riscos de origem 
química (agrotóxicos)  

ISO/DIS 27065  

Respingos e névoas 
de agrotóxicos com 
alta e baixa 
exposição  

Riscos de origem 
radioativa (radiação X)  

NBR IEC 61331-
1:2004 + NBR IEC 
61331-3:2004 ou 
alteração posterior  

-  

Riscos de origem 
meteorológica (água)  

BS 3546:1974 

EN 343:2003 + 
A1:2007 ou alteração 
posterior  

-  

Umidade proveniente 
de operações com uso 
de água  

BS 3546:1974 ou 
alteração posterior  

-  

Colete à Prova de 
Balas Nível I, II, II 
A, III, III A e IV  

Proteção contra riscos 
de origem mecânica (à 
prova de impacto de 
projéteis de armas de 
fogo)  

NIJ Standard 0101.04 
ou alteração posterior  

Título de Registro 
pelo Exército 
Brasileiro  

Portaria nº 18, de 
19/12/2006 do 
Ministério da Defesa  

F - Proteção dos Membros Superiores  

Luva  

Proteção das mãos contra:  

Agentes abrasivos e 
escoriantes  

EN 420:2003 + EN 
388:2003 ou alteração 
posterior  

-  
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Agentes cortantes e 
perfurantes  

EN 420:2003 + EN 
388:2003 ou alteração 
posterior  

-  

  

  

AFNOR NF.S.75 
002/1987ou  

ISO 13999-1:1999 + 
ISO13999-2:2003 ou 
alteração posterior  

Luvas de malha de 
aço para luvas em 
malha de aço e 
outros materiais 
alternativos  

Choques elétricos  
ABNT NBR 
10622:1989  

Avaliação no âmbito 
do Sinmetro  

Agentes térmicos 
(calor e chamas)  

EN 420:2003 + EN 
407:2004 ou alteração 
posterior  

-  

Agentes térmicos 
(frio)  

EN 420:2003 + EN 
388:2003 ou alteração 
posterior  

Desempenho 
mecânico 

Agentes biológicos  

NBR 13391:1995 ou 
ISO 10282:2002 ou 
alteração posterior  

  

Cirúrgicas Avaliação 
no âmbito do 
SINMETRO  

  

NBR ISO 11193-
1:2009 ISO 11193-
2:2006 ou alteração 
posterior  

De procedimentos 
não cirúrgicos 

Avaliação no âmbito 
do Sinmetro  

Agentes químicos  

EN 420:2003 + EN 
374-1:2003 ou MT 
11/1977 ou alteração 
posterior  

-  

Vibrações  
EN 420:2003 + EN 
388:2003 ou alteração 
posterior  

Desempenho 
mecânico  

Umidade proveniente 
de operações com uso 
de água  

EN 420:2003 + EN 
388:2003 ou alteração 
posterior  

Obrigatório ensaio 
quanto ao requisito 
umidade 

Radiações ionizantes  

(radiação X)  

NBR IEC 61331-
1:2004 + NBR IEC 
61331-3:2004 ou 
alteração posterior  

-  

Creme Protetor  
Proteção dos membros 
superiores contra 
agentes químicos  

Anvisa - guia de 
orientação para 
avaliação de segurança 
de produtos cosméticos 

Portaria nº 26, de 29 
de dezembro de 1994 
do MTE 
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- 2003 ou alteração 
posterior  

Manga  

Proteção do braço e antebraço contra:  

Choques elétricos  
NBR 10.623:1989 ou 
alteração posterior  

-  

Agentes abrasivos e 
escoriantes  

ISO 11611:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Agentes cortantes e 
perfurantes  

ISO 11611 + EN 
388:2003 ou alteração 
posterior  

Corte e de perfuração  

ISO 13998:2003 ou 
alteração posterior  

Corte por impacto  

Umidade proveniente 
de operações com uso 
de água  

BS 3.546/1974 ou 
alteração posterior  

-  

Agentes térmicos 
(calor)  

ISO 11611:2007 ISO 
11612:2008 ou 
alteração posterior  

-  

Braçadeira  

Proteção do antebraço contra:  

Agentes cortantes  

ISO 11611 + EN 
388:2003 ou ISO 
13998:2003 ou 
alteração posterior  

-  

Agentes escoriantes  
ISO 11611:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Dedeira  
Proteção dos dedos 
contra agentes 
abrasivos e escoriantes  

NBR 13599:1996 ou 
alteração posterior  

-  

G - Proteção dos Membros Inferiores  

Calçado  

Proteção dos pés contra:  

Impactos de quedas de 
objetos sobre os 
artelhos; agentes 
provenientes da 
energia elétrica; 
agentes térmicos; 
agentes abrasivos e 
escoriantes; agentes 
cortantes e perfurantes; 
e operações com uso 
de água  

NBR ISO 20345:2008 
(de segurança) NBR 
ISO 20346:2008 (de 
proteção) NBR ISO 
20347:2008 
(ocupacional) ou 
alteração posterior  

-  

  Respingos de produtos 
químicos  

EN 13832-2:2006 (part 
2) EN 13832-3:2006 

-  
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  (part 3) ou alteração 
posterior  

  

  

Agentes térmicos 
(calor)  

EN 15090:2006 ou 
alteração posterior  

Para uso em combate 
ao fogo  

  

  

Agentes provenientes 
da energia elétrica  

NBR ISO 20345:2008 
ou NBR ISO 
20346:2008 ou NBR 
ISO 20347:2008 + 
ABNT NBR 
12576:1992 ou 
alteração posterior  

Calçado de eletricista 
feito em couro, 
tecido e sintético  

Perneiras  

Proteção da perna contra:  

Agentes abrasivos e 
escoriantes e contra 
agentes cortantes e 
perfurantes  

ISO 11611:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Agentes térmicos 
(calor)  

ISO 11611:2007 ISO 
11612:2008 ou 
alteração posterior  

-  

Respingos de produtos 
químicos  

ISO 16602:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Produtos químicos 
(agrotóxicos)  

ISO/DIS 27065  

Respingos e névoas 
de agrotóxicos com 
alta e baixa 
exposição  

Contra umidade 
proveniente de 
operações com uso de 
água  

BS 3546:1974 ou 
alteração posterior  

-  

Calça  

Proteção das pernas contra: 

Agentes abrasivos e 
escoriantes  

ISO 11611:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Respingos de produtos 
químicos  

ISO 16602:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Produtos químicos 
agrotóxicos  

ISO/DIS 27065  

Respingos de névoas 
de agrotóxicos com 
alta e baixa 
exposição  

Agentes térmicos 
(calor)  

ISO 11611:2007 SO 
11612:2008 ou 
alteração posterior  

-  

  ASTM F 2621-06 + 
ASTM F 1506-08 + 

Item 1.3.  
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  NFPA 2112-07* ou 
IEC 61482-2:2009 + 
ISO 11612:2008*  

Arco elétrico e/ou 
fogo repentino 

Agentes térmicos 
(frio)  

EN 342:2004 ou 
alteração posterior  

-  

Umidade proveniente 
de operações com uso 
de água 

BS 3546:1974 ou 
alteração posterior  

-  

H - Proteção do Corpo Inteiro  

Macacão  

Proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra:  

Agentes térmicos 
(calor)  

ISO 11611:2007 ISO 
11612:2008 ou 
alteração posterior  

-  

  

  

ASTM F 2621-06 + 
ASTM F 1506-08 + 
NFPA 2112-07* ou 
IEC 61482-2:2009 + 
ISO 11612:2008*  

Item 1.3.  

Arco elétrico e/ou 
fogo repentino  

Respingos de produtos 
químicos  

ISO 16.602:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Produtos químicos 
(agrotóxicos)  

ISO/DIS 27065  

Respingos e névoas 
de agrotóxicos com 
alta e baixa 
exposição  

Umidade proveniente 
de operações com uso 
de água  

BS 3.546:1974 ou 
alteração posterior  

-  

Vestimenta de 
Corpo Inteiro  

Proteção de todo o corpo contra:  

Respingos de produtos 
químicos  

ISO 16.602:2007 ou 
alteração posterior  

-  

Produtos químicos 
(agrotóxicos)  

ISO/DIS 27065  

Respingos e névoas 
de agrotóxicos com 
alta e baixa 
exposição  

Umidade proveniente 
de operações com água 

BS 3.546:1974 ou 
alteração posterior  

-  

Choques elétricos  
IEC 895/1987 
IT.019.005 REV.3 ou 
alteração posterior  

Vestimenta 
condutiva de 
segurança para 
proteção de todo o 
corpo  

I - Proteção Contra Queda com Diferença de Nível  

Dispositivo Trava- Quando utilizado com NBR 14.626/2010 Em operações com 
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Quedas  cinturão de segurança 
para proteção contra 
quedas  

NBR 14.627/2010 
NBR 14.628/2010 ou 
alteração posterior  

movimentação 
vertical ou horizontal  

Cinturão de 
Segurança e 
Talabarte de 
Segurança  

Proteção do usuário 
contra riscos de queda 
e posicionamento em 
trabalhos em altura  

NBR 15834:2010 NBR 
15835:2010 NBR 
15836:2010 ou 
alteração posterior  

NBR 15837:2010 
Conectores 

NBR 14629:2010 

Absorvedor de 
energia  

* O EPI quando certificado para proteção contra os efeitos térmicos - calor e chamas 
provenientes do arco elétrico e fogo repentino deve atender a toda a série de normas 
especificadas, não sendo certificado para fogo repentino quando não atender às normas 
sinalizadas com asterisco. 

 

CAPÍTULO II 
 

2.1  IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 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. A falta de eficaz sistema 

de segurança acaba causando problemas de relacionamento humano, 

produtividade, qualidade dos produtos e/ou serviços prestados e o aumento de 

custos. A pseudo-economia feita não se investindo no sistema de segurança mais 

adequado acaba ocasionando graves prejuízos pois, um acidente no trabalho 

implica baixa na produção, investimentos perdidos em treinamentos e outros custos. 

No Brasil, de acordo com dados da Previdência Social, demonstrados na Revista 

CIPA, foram registrados 412 mil acidentes no trabalho em 1993, 388 mil em 94 e 

424 mil em 95. Neste último ano, ocorreram 3.381 óbitos por esta causa portanto, 

em nosso país, os acidentes no trabalho causam por dia 1.160 vítimas fatais 

(número maior do que o de óbitos em acidentes de transito). Deve-se levar em 

conta, ainda, que estes números não refletem a globalidade total de acidentes pois, 

os especialistas em segurança no trabalho acreditam que apenas 50% dos 

acidentes de trabalho são registrados oficialmente. Assim, chegar-se-ia a 
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assustadora marca de 850 mil acidentes no trabalho por ano. Pela importância do 

assunto o Ministério do Trabalho está tomando medidas que, de forma lenta e 

gradativa, vem provocando uma melhoria nas ações preventivas, fundamentais para 

a diminuição dos acidentes no trabalho, através da realização da Campanha 

Nacional Contra os Acidentes do Trabalho. Esta campanha, num primeiro momento, 

tem como principal objetivo fiscalizar as empresas que foram responsáveis por 

mortes, invalides permanente e parciais. Também o SESI e o SENAI, desenvolvem 

há vários anos programas específicos às questões de segurança e saúde do 

trabalhador. O Programa Nacional de Saúde Operacional e a Coordenação de 

Higiene e Segurança do SESI, e todo o programa de formação de recursos humanos 

do SENAI, constituem exemplos concretos do esforço desenvolvido para a redução 

de acidentes no trabalho. Porém, enquanto os empresários não se conscientizarem 

do grave problema de acidentes no trabalho, nenhum esforço obterá sucesso. Como 

muitos empresários “pensam” em termos de custos, deveriam saber que um 

Programa Integral de Segurança, com o objetivo de atuar preventivamente e, 

consequentemente, contribuir para evitar acidentes, acarretaria uma diminuição de 

custos pois, um acidente no trabalho causa custos diretos e indiretos. A Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na sua norma 18-R estabelece que o custo 

direto do acidente é o total das despesas decorrentes das obrigações para com os 

empregados expostos aos riscos inerentes ao exercício do trabalho, como as 

despesas com assistência médica e hospitalar aos acidentados e respectivas 

indenizações, sejam estas diárias ou por incapacidade permanente. O INPS 

considera como integrantes do custo indireto do acidente de trabalho os seguintes 

itens: gastos de primeiro tratamento, despesas sociais, custo do tempo perdido pela 

vítima, perda por diminuição do rendimento no retorno do acidentado ao trabalho, 

perda pelo menor rendimento do trabalhador que substitui temporariamente o 

acidentado, cálculo do tempo perdido pelos colegas, etc.             

 

2.2  SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

 
 A construção civil se difere dos outros setores industriais por possuir 

características próprias, sendo que uma das principais é a pouca importância das 

máquinas e tecnologias para a obtenção da qualidade do produto, dependendo esta, 

quase que exclusivamente, da mão-de-obra utilizada. A grande dependência que a 
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construção civil tem da mão-de-obra utilizada deveria contribuir para que este fosse 

um setor desenvolvido no aspecto de segurança no trabalho porém o que se nota é 

que este continua sendo um dos setores industrias com maior percentual de 

acidentes. A revista CIPA de fevereiro de 1997 divulgou uma ampla pesquisa sobre 

os acidentes no trabalho nas principais atividades econômicas. Esta pesquisa foi 

realizada pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho e teve como fonte de 

dados os benefícios pagos por mortes e invalidez resultantes dos acidentes no 

trabalho, fornecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social e pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Segundo a pesquisa, no ano de 1995, 

ocorreram 437 acidentes fatais na construção civil, o que significa que de 100.000 

operários, 44 morreram. Os casos de invalidez permanente foram de 452, isto é, 46 

funcionários em 100.000. Os acidentes que causaram incapacidade parcial 

permanente foram de 697, o que da um coeficiente de 71 para 100.000. Isto significa 

que o ramo da construção civil encontra-se em segundo lugar nos casos de 

acidentes fatais e invalidez permanente e, em quarto lugar nos casos de 

incapacidade parcial permanente. Os números de acidentes na construção civil são 

alarmantes e, a legislação não contribui muito para reduzi-los. A Norma 

Regulamentadora Número Cinco (NR5), que trata especificamente da construção 

civil,  prevê obrigações mínimas em termos de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) e exige que as empresas com mais de 100 empregados possuam uma 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). E o que se nota é que nem 

mesmo as exigências legais são cumpridas. O principal motivo da realização de uma 

pesquisa para verificar se as empresas forneciam todos os equipamentos de 

proteção individual e exigiam sua utilização se deve ao fato de que, freqüentemente, 

passamos por obras de construção e nos deparamos com os operários trabalhando 

sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual. Fica então, a seguinte 

questão: os operários não utilizam EPI’s porque não querem, porque os mesmos 

não são fornecidos ou, porque a empresa não os obriga a usar? 

 

2.3 RISCOS POR FUNÇÃO E MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

Entenda medida como um meio, uma forma, uma maneira. Já a palavra 
proteção deriva do verbo proteger, que nada mais é do que cuidar, preservar, 
guardar. Então, as medidas de proteção são os meios utilizados para preservar a 
segurança do trabalhador. 
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O maior risco de acidente do trabalho está ligado às tarefas desenvolvidas na 
área de eletricidade e à altura. Os acidentes que ocorrem nessas atividades são os 
maiores causadores de morte. Para contribuir com a diminuição no número de 
acidentes causados por queda em altura, existe a norma regulamentadora 
específica para isso, a NR 35. Para serviços com eletricidade a norma é a NR 10. 

E tem mais, se as medidas de proteção, sejam para qualquer tipo de tarefa, 
não forem bem planejadas, com certeza haverá risco de acidente. 

Iremos falar brevemente sobre algumas medidas de proteção, mas sobre a 
NR 35 haverá um capítulo exclusivo. 

Os acidentes que mais causam morte são com eletricidade e queda em 
altura. Com eletricidade são inúmeros, fatais em grande parte e, se não forem 
tomadas as corretas medidas de proteção, o risco de acidente do trabalho torna-se 
iminente. 

As tarefas em instalações elétricas só iniciam depois das medidas de 
proteção coletiva. São procedimentos específicos para essa atividade que, de 
acordo com a NR 10 (2004), garantem não só a segurança, mas a saúde dos 
envolvidos. Para você recordar, uma das primeiras medidas é a desenergização 
elétrica.  

Quanto ao trabalho em altura, a NR 35 (2012) estabelece os requisitos 
mínimos e as medidas de proteção. Envolve o planejamento, a organização e a 
execução garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores que estão direta ou 
indiretamente ligados a esse tipo de atividade. 

A responsabilidade em implantar as medidas de proteção é do empregador. O 
trabalhador, esse sim, deve cumprir as disposições legais colaborando com o 
empregador, a fim de resguardar sua segurança, sua saúde e daqueles que possam 
ser afetados por suas atitudes. 

O trabalhador deve ser treinado e orientado para bem desenvolver suas 
atividades de forma segura prevenindo acidentes. O treinamento deve ser realizado 
em linguagem acessível, enfatizando as atividades que serão desenvolvidas, os 
métodos que serão utilizados, os riscos a que os trabalhadores estarão expostos e o 
que será esperado deles. Visa-se, assim, criar condições para que possam 
colaborar com a promoção das condições de trabalho e dar subsídios para aprimorar 
o planejamento, além de facilitar o controle do desenvolvimento das atividades. A 
constituição da CIPA, a Análise Preliminar de Riscos – APR, o Diálogo Diário de 
Segurança – DDS, a elaboração e afixação do mapa de risco por etapa e a 
comunicação dos progressos obtidos são boas estratégias para o envolvimento e 
cooperação do trabalhador para reduzir ou eliminar situações de riscos. Um cipeiro 
atuante é elemento importante pela troca de informações em vários níveis e, 
principalmente, pelo cumprimento de suas atribuições. O trabalhador deve cumprir 
as regras estabelecidas e comunicar imediatamente seu superior das 
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inconformidades que porventura ocorram e não deve desenvolver atividades para as 
quais não esteja capacitado ou não tenha sido autorizado. 

A seguir a relação dos possíveis riscos à integridade física dos trabalhadores 
e terceiros, que podem acontecer durante os diversos serviços da obra, e as 
correspondentes medidas de eliminação ou neutralização e controle por meio de 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) e ou medidas administrativas de 
correção e finalmente por Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 

 

Limpeza do terreno 

Atividades  e 
Operações 

Principais Riscos EPI’s / Cuidados EPC’s / Prevenção 

Remoção de 
vegetação 
arbustiva, com 
ferramentas 
manuais 

Ataque de animais 
peçonhentos e 
ferimentos por 
ferramenta de 
limpeza 

Retirar ou escorar 
solidamente árvores, 
rochas, 
equipamentos, 
materiais e objetos 
de qualquer 
natureza, quando for 
constatado 
comprometimento 
de sua estabilidade. 
Usar luvas de couro 
tipo raspa botas de 
cano-longo. 

          

Remoção de 
vegetação 
arbustiva, com 
equipamento 
autopropulsado. 

Risco de acidentes 
com o veículo. 
Poeiras. 

Abafador de ruído 
(se necessário), 
máscara contra 
poeiras. 

Na entrada e saída 
do terreno, 
sinalizar 
adequadamente o 
local, inclusive 
com anteparos 
(cavaletes) 

Remoção de 
cobertura florestal 
com motoserra ou 
outro equipament 

Risco de acidentes 
com o 
equipamento de 
corte. 

Atender as Ordens 
de Serviço –OS - 
emitidas 

 

 

Escavações 

Atividades   e Principais Riscos  EPI’s / Cuidados EPC’s / Prevenção 
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Operações  

Escavação 
manual ou com 
máquina 

Risco de 
desabamento. 
Quedas em nível e 
em diferença de 
nível. Inalação de 
poeiras 

Usar capacete, bota 
de borracha com 
solado 
antiderrapante. 
Abafador de ruído, 
para o operador da 
máquina, se 
necessário e 
Máscara contra 
poeiras, quando 
houver excesso de 
poeira. 

Pranchões 
(escorados 
horizontalmente 
se necessário em 
talude superior a 
1,20m), Escadas 
de saída de 
emergência. 
Muros, edificações 
vizinhas e todas 
as estruturas 
adjacentes devem 
ser escoradas.  O 
material retirado 
deve ficar a 
distância superior 
à metade da 
profundidade, 
medida a partir da 
borda do talude. 

Escavação 
manual ou com 
máquina 

Risco de choque 
elétrico 

Botas impermeáveis Verificar a 
existência de 
cabos elétricos 
subterrâneos e 
desligar os 
mesmos. Não 
permitir a entrada 
de pessoas não 
autorizadas a este 
local de trabalho. 

 

Fundações 

Atividades   e 
Operações  

Principais Riscos  EPI’s / Cuidados EPC’s / Prevenção 

Cravação de 
estacas 
(equipamento: 
golpe de martelo 
por gravidade). 

Risco de estouro 
da estaca, 
podendo atingir 
aos trabalhadores 

Utilizar abafador de 
ruídos, luvas de 
raspa, botinas de 
segurança 

Cuidado com 
cabos elétricos 
aéreos, evitar 
contato com o 
braço da máquina. 
Deve ficar no 
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tambor do cabo do 
pilão, seis voltas. 
O operador do 
equipamento deve 
ser qualificado. 

Arranques Risco de 
ferimentos 
(eventuais cortes 
por ferro) com as 
esperas ou 
arranques 
desprotegidos 

Equipamentos 
rotineiros de proteção 
individual 

Proteger as 
pontas dos 
vergalhões 
(arranques). 

Abertura de valas Risco de 
soterramento 

 Utilizar pranchões 
escorados 
horizontalmente 

 

Estrutura (Formas) 

Atividades   e 
Operações  

Principais Riscos  EPI’s / Cuidados EPC’s / Prevenção 

Confecção das 
fôrmas 

Contusões nas 
mãos (martelo), 
cortes severos nas 
mãos, partículas 
aos olhos, barulho 
pela serra circular 
(100dB(A)). 

Protetor facial ou 
óculos de segurança, 
abafador de ruído. 
Não confeccionar 
cunhas com 
madeiras menores de 
30 cm 

Proteção no disco 
da serra, 
proteções frontal e 
posterior da mesa, 
extintor do tipo 
PQS de 4kg. Ou 
mais 

Montagem das 
fôrmas 

Quando da 
montagem dos 
pilares ou vigas 
externas (periferia 
de laje), existe o 
risco de quedas 
em diferença de 
nível. Assim como, 
quando do 
lançamento de 
fundos de viga a 
partir da cabeça 
dos pilares 

Cinto de Segurança 
tipo pára-quedista 

Plataforma de 
proteção em 
balanço, na 2º laje 
(fixa) e 
posteriormente de 
três em três lajes 
(móvel). Para a 
montagem de 
pilares externos 
engatar o cinto de 
segurança no 
grampo de 
segurança. 

Desmontagem das Ao realizar a Utilizar cinto de Plataforma de 
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fôrmas desforma pelos 
pilares, soltando-
se os tensores, 
existe o risco de 
quedas em nível e 
diferença de nível, 
assim como a 
queda de objetos 
para dentro e fora 
dos limites do 
empreendimento. 
Risco de 
ferimentos por 
pregos das 
madeiras. 
Contusões nas 
mãos. Detritos nos 
olhos. 

segurança tipo pára-
quedista, botina de 
segurança, luvas de 
raspa de couro, 
óculos de segurança.  
Manter o local 
organizado e livre de 
entulhos.  Retirar ou 
rebater pregos das 
madeiras da 
desfôrma 

proteção fixa em 
balanço na 2º laje 
(fixa) e 
posteriormente de 
três em três lajes 
(móvel). 

 

Armaduras 

Atividades   e 
Operações  

Principais Riscos  EPI’s / Cuidados EPC’s / Prevenção 

Confecção e 
montagem: 
Armação de ferro, 
disco de corte, 
lixadeira para 
concreto 

Ferimento nas 
mãos, Detritos nos 
olhos, poeiras, 
Quedas em nível 

Luvas de raspa, 
máscara contra 
poeiras, óculos ampla 
visão. 

Proteção no 
policorte, coifa e 
partes móveis. 
Deve ficar 
instalado a 
Policorte sob 
cobertura. 

Transporte: Da 
bancada ao local 
de montagem ou 
colocação 
definitiva. 

Problemas de 
postura, 
principalmente 
quando transporte 
nos ombros das 
armaduras prontas 

Ombreiras, luvas de 
raspa, botina 
(preferencialmente 
com ponta de aço) 

 

Montagem na 
Laje: Trabalhos 
em periferia de 
laje, com altura 
superior a 2 
metros do nível do 

Queda em 
diferença de nível. 

Cinto de segurança 
tipo pára-quedas. 
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solo. 

 

Concretagem 

Atividades   e 
Operações  

Principais Riscos  EPI’s / Cuidados EPC’s / Prevenção 

Concretagem 
geral, ponta do 
mangote, 
adensamento do 
concreto 

Quedas em 
diferença de nível, 
estouro do 
mangote, 
respingos do 
concreto, queda e 
choque elétrico. 

Cinto de segurança, 
bota de borracha, 
óculos ou protetor 
facial, sobrecalça de 
PVC. 

Guarda-corpo, 
Plataforma de 
proteção em 
balanço, na 2º laje 
(fixa) e depois de 
três em três lajes 
(móveis). Grampo 
de segurança deve 
ser colocado 
próximo aos 
arranques de 
periferia. A fiação 
elétrica deve estar 
devidamente 
isolada. 

Concretagem em 
periferia de laje e 
recebimento de 
gericas na mesa 
do guincho de 
carga. 

Quedas em 
diferença de nível 
e em nível. Queda 
no poço do 
elevador. Impacto 
da mesa de 
elevador em parte 
doe corpo de 
trabalhador 
imprudente. 

Cinto de segurança e 
os demais 
necessários. 
Supervisionar à 
equipe de carga e 
descarga do guincho, 
para evitar que 
coloquem a cabeça 
dentro da torre do 
elevador. 

Guarda-corpo, 
Plataforma de 
proteção em 
balanço, na 2º laje 
(fixa) 
posteriormente de 
três em três lajes 
(móveis) 

Operações de 
bombeamento, e 
manobra da 
Betoneira (na rua). 

Risco de 
atropelamento, 
durante as 
operações de 
estacionamento, 
descarga e saída 
doa betoneira. 

O funcionário que irá 
dirigir as operações 
para o 
estacionamento 
utilizará colete com 
pintura refletiva. 

A testada da rua 
será sinalizada por 
meio de cones, fita 
zebrada e 
cavaletes. Atenção 
redobrada com 
terceiros. As áreas 
de acesso desde a 
descarga do 
concreto até o 
guincho estarão 
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desobstruídas e 
regularizadas. 

Transporte de 
concreto por 
Guincho de carga 
e gericas. 

Queda em 
diferença de nível 
(principalmente ao 
poço do elevador). 
Queda em nível. 

A equipe de 
descarga (retirada 
das gericas da mesa 
do guincho) deverá 
utilizar cinto de 
segurança, quando 
estiverem próximos 

 

 

Alvenaria 

Atividades   e 
Operações  

Principais Riscos  EPI’s / Cuidados EPC’s / Prevenção 

Marcação de 
alvenaria de 
vedação 

Risco de ferimento 
por pregos. Risco 
de queda em 
diferença de nível 
(ao realizar a 
vedação de 
periferia), Queda 
de materiais sobre 
membros 
inferiores durante 
o transporte dos 
tijolos. 

Assegurar a limpeza 
do andar (remover 
gastalhos, pregos da 
estrutura, aços de 
amarração de pilares 
e vigas, poeiras e 
materiais soltos). 
Realizar o transporte 
dos blocos (tijolos) de 
forma segura. Utilizar 
botina de segurança. 
Cinto de segurança 
tipo pára-quedista em 
periferia de laje. 

Plataforma de 
proteção inferior. 
Tela de proteção 
entre as 
plataformas. 

Assentamento dos 
blocos (tijolos). 

Queda das 
paredes 
levantadas 
(principalmente 
quando recém 
concluídas). Pode 
acontecer reação 
alérgica 
dermatológica pelo 
uso da massa. 

Luvas de látex As paredes 
levantadas devem 
ser fixadas 
firmemente por 
meio de cunhas ou 
bisnaga (entre a 
viga e o bloco). 

Colocação de 
prumadas 
externas 

Quedas em 
diferença de nível. 

Utilizar cinto de 
segurança tipo pára-
quedista, engatado a 

As periferias das 
lajes devem estar 
adequadamente 
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corda auxiliar. protegidas. 

Emboço interno e 
externo, serviços 
gerais de 
contrapisos. 

Irritações 
dermatológicas. 
Quedas em 
diferença de nível 
e em nível. 

Utilizar cinto de 
segurança tipo pára-
quedista, engatado a 
corda auxiliar. 

Aberturas nos 
pisos devem ter 
proteção 
provisória. 

Montagem de 
balancim 

Queda em 
diferença de nível. 
Ferimentos nas 
mãos pelo cabo de 
aço. 

Utilizar cinto de 
segurança tipo pára-
quedista, engatado a 
corda auxiliar. Utilizar 
luvas de raspa de 
couro. 

Manter as áreas 
abaixo dos 
balancins 
devidamente 
isoladas e 
protegidas. 

Trabalhos na 
fachada com 
balancim 

Queda em 
diferença de nível. 

Utilizar cinto de 
segurança tipo pára-
quedista, engatado a 
corda auxiliar. 

Manter as áreas 
abaixo dos 
balancins 
devidamente 
isoladas e 
protegidas. 

 

Acabamento 

Atividades   e 
Operações  

Principais Riscos  EPI’s / Cuidados EPC’s / Prevenção 

Serviços de 
regularização de 
superfícies. 

Inalação de 
poeiras, 
principalmente 
pelo lixamento de 
superfícies. 
Dermatitese 
conjuntivites.  
Queda em nível e 
diferença de nível. 

Utilizar máscara 
contra poeiras. 
Utilizar luvas 
impermeáveis.     

Contra quedas utilizar 
bancada de trabalho 
adequado e nunca 
latas improvisadas. 

O poço do 
elevador deve 
estar 
adequadamente 
fechado. 

Pintura interna e 
externa 

Irritações 
dermatológicas. 
Quedas em 
diferença de nível 
e em nível. 

Luvas impermeáveis. 
Óculos de segurança, 
preferencialmente 
ampla visão. Cinto de 
segurança, na pintura 
externa, engatado a 
corda auxiliar de 
segurança. 

Proteções nas 
áreas abaixo dos 
serviços. Isolando, 
mantendo ou 
colocando 
plataforma de 
proteção. 
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Pastilhado Quedas em 
diferença de nível. 

Utilizar cinto de 
segurança do tipo 
pára-quedista, 
engatado a corda 
auxiliar 

Proteções nas 
áreas abaixo dos 
serviços. Isolando, 
mantendo ou 
colocando 
plataforma de 
proteção. 

Limpeza de 
fachada com 
produto químico. 
(pastilhado, 
cerâmica,concreto) 

Quedas em 
diferença de nível. 
Queimaduras por 
produto químico, 
nas mãos e rosto. 

Utilizar cinto de 
segurança do tipo 
pára-quedista, 
engatado a corda 
auxiliar. Utilizar luvas 
impermeáveis. Utilizar 
protetor facial 

Proteções nas 
áreas abaixo dos 
serviços. Isolando, 
mantendo ou 
colocando 
plataforma de 
proteção. 

 

Atividades Diversas 

Atividades   e 
Operações  

Principais Riscos  EPI’s / Cuidados EPC’s / Prevenção 

Impermeabilização Queimaduras pelo 
GLP. Intoxicação 
via respiratória, 
principalmente em 
locais confinados. 
Incêndio e 
explosão do GLP. 
Cortes. 

Prestar muita atenção 
ao uso do bico de 
fogo. Utilizar luvas de 
raspa de couro. 
Utilizar máscara 
respiratória, 
principalmente em 
locais confinados. Ter 
sempre por perto 
Extintor de incêndio. 
Para evitar cortes 
pelos estiletes, utilizar 
sempre luvas. 

Os locais 
confinados devem 
possuir ventilação 
e exaustores. 
Trabalhar sempre 
em duplas. 

Instalações 
elétricas 
provisórias e 
definitivas 

Choque elétrico. Botinas de segurança 
sem partes metálicas. 
Óculos de proteção. 
Luvas isolantes. 

Não deixar partes 
vivas nas 
instalações 
provisórias. Não 
realizar serviços 
em circuitos 
energizados. 
Serviço autorizado 
somente a 
trabalhador 
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qualificado. Utilizar 
materiais 
especificados no 
projeto. 

Organização e 
limpeza no 
canteiro 

Riscos diversos 
de acidentes. 

Utilizar sempre 
Capacete e botina de 
segurança. 

Manter sempre as 
vias de circulação, 
escadas e 
passagens 
desobstruídas. 
Manter os 
entulhos afastados 
da periferia das 
lajes 

 

 

2.4 ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES DA CONSTRUÇÃO X FALTA DE 

EPI’S 

Foram coletados dados em 10 obras, sendo cinco na cidade de Arcos – MG e 
cinco na cidade de Bom Despacho - MG no mês de novembro de 2015. A pesquisa 
foi realizada em diferentes obras escolhidas por amostragem. As perguntas foram 
objetivas e respondidas pelo mestre de obras ou encarregado das equipes. 

Foram aplicados dois questionários simples e objetivos para cada voluntário 
em cada obra, nas cidades de Arcos-MG e Bom Despacho-MG. Como em nenhuma 
das obras visitadas foram encontradas técnicas de segurança do trabalho para 
responderem ao questionário, as questões foram respondidas pelo mestre de obra 
ou encarregadas responsáveis, pois os responsáveis técnicos pelas obras também 
não foram localizados durante as visitas. Dentre os resultados encontrados após a 
analise dos questionários, observam-se quatro acidentes pelo não uso ou o uso 
inadequado do capacete, dentre as dez obras pesquisadas, totalizando 22,22% de 
ocorrência desse tipo de acidente. Ocorreram quatro acidentes pelo não uso ou o 
uso inadequado de luvas, totalizando 22,22% de ocorrência. 

O que diz respeito aos acidentes por queda de altura houve cinco acidentes 
pelo não uso ou o uso inadequado do cinto de segurança, totalizando 27,78%. 
Houve três acidentes em relação ao não uso ou o uso inadequado das botas de 
proteção, totalizando 16,66%. O não uso ou o uso inadequado dos óculos de 
proteção representou ser a causa de dois acidentes, totalizando 11,11% de 
incidência. O questionário registra um número de 18 acidentes, causados pelo não 
uso ou o uso inadequado de EPI – Equipamento de Proteção Individual, sendo o uso 
incorreto ou não uso do cinto de segurança responsável pela maioria desses 
adventos, em sequência vem à luva, capacete, bota, óculos e protetor auricular, 
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como podemos observar no gráfico logo abaixo. Diante dos resultados, conclui-se 
que a maioria dos acidentes nas obras pesquisadas são acidentes causados por 
quedas em altura.   Segue percentagem em função do não uso ou uso inadequado 
de cada EPI: Bota: 16,66%; Capacete: 22,22%; Cinto de segurança: 27,78%; Luva: 
22,22%; Óculos: 11,11%; Protetor auricular: 0%. 

 

Gráfico 1. Índice de acidentes por uso inadequado ou não uso do EPI 

 

2.5 ENSAIOS E TESTES DOS EPI’s DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O Certificado de Aprovação – ou simplesmente CA – atesta a qualidade do 
EPI. De responsabilidade do Ministério do Trabalho, o CA só é emitido após o EPI 
ser aprovado em uma série de testes específicos junto ao Inmetro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). São ensaios que avaliam o 
desempenho do EPI, sua durabilidade e também o conforto ao usar. 

Por isso, para que possa ser utilizado em canteiro de obras, o EPI precisa, 
obrigatoriamente, estar com o CA em dia. E ele é exigido para itens nacionais e 
importados mesmo que já tenha passado por ensaios em seu país de origem. 

A NR 6 determina que todo EPI precisa apresentar o nome comercial da 
empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA. No caso de EPI 
importado, é preciso que este apresente o nome do importador, o lote de fabricação 
e o número do CA. Sempre em caracteres indeléveis e bem visíveis. 

Os responsáveis pela aquisição e pelo recebimento do EPI precisam ficar 
atentos à existência e validade do CA. Afinal, conforme explica a NR-6, o CA tem 
validade de cinco anos. Portanto, ao comprar e receber EPI é preciso atentar não 
apenas à validade do item em si, mas também de seu CA no momento da compra. 
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Atenção! Você não precisa checar a validade do CA diariamente. Se um EPI 
foi comprado em determinada data e, um dia depois, o CA do fabricante expirou, os 
produtos adquiridos anteriormente continuam aprovados. Entretanto, ainda é 
necessário atentar para a data de validade do item. 

Embora seja exigido por lei, o CA nem sempre é levado a sério mesmo por 
construtoras que contam com equipes de segurança e gestão da qualidade. Em 
muitos casos, o motivo da negligência é o custo. Afinal, equipamentos que não 
passam pelos testes devidos tendem a custar menos do que aqueles 
regulamentados perante a lei. 

Há casos em que projetos com orçamentos de milhões de reais destinam 
menos de R$ 10 mil para a compra de EPIs. Para a conta fechar, é corriqueiro o 
comprador ignorar o CA, muitas vezes adquirindo EPI com certificação vencida ou 
mesmo inexistente. 

Ainda que a fiscalização preventiva também possa vir a ser negligente, é 
fundamental o construtor lembrar que, no caso de um acidente, a validade do EPI e 
de seu respectivo CA será checada. Daí, as consequências podem tomar 
proporções gigantescas. Por isso, é imprescindível incluir a verificação do CA na 
rotina de compra da construtora. 

Há uma ferramenta que permite a consulta ao CA dos EPIs no portal do MTE. 
Outros sites também contam com ferramentas para essa pesquisa, além de ser 
possível baixar apps específicos para consultar CA de EPI. 

Ficando atento aos EPIs necessários para cada serviço executado no canteiro 
de obras, o construtor estará, além de garantindo a segurança da sua equipe, 
economizando por comprar o material menos adequado, com menor custo. 

 

2.6 TREINAMENTOS 

O simples fornecimento dos equipamentos de proteção individual, pelos 
empregadores, não garante a proteção da saúde do trabalhador. Incorretamente 
utilizados, os EPIs podem comprometer ainda mais a segurança do trabalhador. 

Desenvolvimento da percepção do risco aliado a um conjunto de informações 
e regras básicas de segurança são as ferramentas mais importantes para evitar a 
exposição e assegurar o sucesso das medias individuais de proteção a saúde do 
trabalhador, para isso o Treinamento é fundamental. 

O uso correto do EPI é um tema que vem evoluindo rapidamente e exige a 
reciclagem contínua dos profissionais que atuam na área e dos funcionários que 
utilizam os EPIS, através de treinamentos e do acesso a informações atualizadas. 
Bem informados, os profissionais poderão adotar medidas cada vez mais 
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econômicas e eficazes para proteger a saúde dos trabalhadores, além de evitar 
problemas trabalhistas. 

Outro fator que é influenciado com ajuda de treinamentos, é o desconforto na 
utilização dos EPIs, pois a sensação de desconforto está associada a fatores como 
a falta de treinamentos e ao uso incorreto. 

O trabalhador recusa-se a usar o EPI somente quando não foi conscientizado 
do risco e da importância de proteger sua saúde e sua vida. O trabalhador 
profissional exige os EPIs para trabalhar e quando constantemente treinado. 

Todos os empregados devem receber treinamento admissional e periódico, 
visando garantir a execução de suas atividades com segurança. O treinamento deve 
Ter carga horária mínima de 06 ( seis ) horas, ser ministrado dentro do horário de 
trabalho, antes do trabalhador iniciar suas atividades, constando de: 

 Informações sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho; 

 Riscos inerentes à função; 

 Uso adequado dos equipamentos de proteção individual – EPI; 

 Informações sobre os equipamentos de proteção coletiva – EPC, 
existentes no canteiro de obra. 

O treinamento periódico deve ser ministrado sempre que se tornar necessário 
e ao início de cada fase da obra. 

Nos treinamentos, os trabalhadores devem receber cópias dos procedimentos 
e operações a serem realizados com segurança. 

 

2.7 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA ELIMINAR OU REDUZIR OS 

EPI’S 

O método mais eficaz de controlar os perigos consiste em controlá-los na 
origem, eliminando o perigo ou substituindo um agente ou processo de trabalho 
perigoso por outro menos perigoso. 

Antes de pensar sobre as medidas de controlo necessárias, é necessário 
saber se existem problemas de saúde e segurança no seu local de trabalho e, em 
caso afirmativo, quais são esses problemas. 

Alguns EPIs nunca devem ser eliminados, pois o seu uso representa, além da 
redução de riscos, conforto e segurança, como exemplo temos o calçados, tais 
como botas, pois com este EPI o trabalhador fica reduzido a exposição de todos 
riscos possíveis. 
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Realmente, os EPI eram muito desconfortáveis no passado, mas, atualmente, 
existem EPI confeccionados com materiais leves e confortáveis. A sensação de 
desconforto está associada a fatores como a falta de treinamento e ao uso incorreto. 
Portanto eliminar seria possível com outras providencias para substitui-los, enquanto 
isso não ocorre, é inevitável, sua utilização, para redução dos riscos. 

Prevenção é uma das principais maneiras de tentar eliminar ou de pelo 
menos reduzir o uso de EPIs.  

Existem providência que podem reduzir e até mesmo eliminar os uso de 
alguns EPI´s, tais como: 

 Utilização de aspirador em mesa de serra elétrica, utilizada na 
carpintaria da construção civil, aspirando o pó da serra, eliminando a 
necessidade do operador em utilizar mascara respiratório.  

 Conscientização dos risco. 

 Prudência 

 Sinalização. 

 Educação: Mudança de Hábitos 

 Ambiente: Organização, Limpeza e Higiene. 

Sabe-se que os EPIs têm a finalidade de proteção, ou seja, reduzir/ controlar 
e não de evitar os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores. 
Consequentemente, na maioria dos casos, a utilização de EPIs só deve ser 
considerada como um dos últimos recursos de tecnologia de proteção/ controle de 
riscos aos trabalhadores.  As medidas de prevenção seriam aquelas que eliminam 
ou reduzem os riscos e perigos, atuando na sua fonte, ou seja, evitam e/ou reduzem 
a geração do risco ou do perigo. A prevenção deveria ser priorizada em relação a 
medidas de proteção ou atenuação dos riscos ou dos perigos. Na maioria das 
situações, “proteger” parece ser mais “econômico” do que prevenir. 

A falta de estímulo para a adoção de medidas de prevenção como solução 
viável para controlar situações insalubres ou perigosas estimula a utilização dos 
EPIs como solução paliativa, uma vez que os EPIs, normalmente, parecem ser a 
solução economicamente mais vantajosa. Um indicador dessa falta de incentivos 
para medidas de prevenção é a carência de estudos sobre desenvolvimento 
tecnológico de EPIs. Vale ressaltar que o estado da técnica dos EPIs está bem 
distante da utilização desses equipamentos em situações reais.   

Grande parte dos EPIs não seria adequada à sua utilização e/ou finalidade. A 
função do EPI passa a ser de reduzir o risco ou mitigar a consequência. A legislação 
brasileira não é efetivamente protetiva em relação aos EPIs quando aceita 
universalmente que o uso desses produtos deve eliminar ou neutralizar a 
insalubridade, assumindo que a proteção do trabalhador ao usar o EPI é eficiente. 
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2.8 ANÁLISE CRÍTICA DA NR-06 E DA PORTARIA 194/2010 

 

A Portaria SIT/DSST nº 194, de 07/12/2010, altera itens sobre utilização, 
fornecimento e manutenção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s). 
Última alteração foi em novembro de 2009. 

A Norma Regulamentadora nº 6, que dispõe sobre os Equipamentos de 
Proteção Individual utilizados pelos trabalhadores, sofreu algumas alterações. No dia 
7 de dezembro de 2010, a Portaria 194 alterou da norma. 

Cabe agora ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT) recomendar ao empregador o EPI adequado ao 
risco existente em determinada atividade, levando em consideração a CIPA e os 
trabalhadores usuários. Antes, era possível considerar apenas a opinião de um ou 
de outro (SESMT ou CIPA) para decidir sobre o EPI; após a portaria somente o 
SESMT decide sobre o assunto. 

Para empresas que não possuem número suficiente de empregados e que 
não sejam obrigadas a constituir o SESMT, o empregador deverá selecionar o EPI 
adequado ao risco, com orientação de  profissional tecnicamente habilitado e 
levando em consideração a opinião da CIPA ou dos trabalhadores usuários. Antes, 
era preciso apenas a orientação de um profissional tecnicamente habilitado. 

A partir de agora, é de responsabilidade dos fabricantes e importadores 
fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higienização de 
seus EPI´s, indicando quando for o caso o número de higienizações acima do qual é 
necessário proceder à revisão ou à substituição do equipamento, a fim de garantir 
que os mesmos mantenham as características de proteção original. Foram excluídas 
as responsabilidades da comissão tripartite pela definição de  EPI´s passíveis de 
restauração, lavagem e higienização. 

A  validade do Certificado de Aprovação (CA) continua ser de cinco anos para 
aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade 
avaliada no âmbito do SINMETRO e do prazo vinculado à avaliação da 
conformidade no âmbito do SINMETRO, quando for o caso. A validade de dois anos 
deixa de existir. 

Para cadastramento e obtenção de CA, os fabricantes e importadores não 
deverão mais seguir as exigências dos anexos II e III, pois estes foram excluídos da 
NR 6. Uma portaria específica será editada para definir regras para cadastramento 
de fabricante e/ou importador de EPI e de emissão e/ou renovação de CA. 

Foram ainda ampliados e discriminados os EPI´s para proteção respiratória, e 
acrescentados itens para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes e 
contra agentes cortantes e perfurantes. 
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CAPÍTULO III 
 

3.1 PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada em 17 empresas de pequeno porte da construção 
civil de Santa Maria e foi utilizado como instrumento de coleta de dados 
questionários aplicados através de entrevistas com os responsáveis pela segurança 
no trabalho, sendo que na maioria dos casos o próprio dono da empresa era o 
responsável por este assunto. Para o melhor entendimento deste trabalho, é 
necessário o esclarecimento de alguns conceitos envolvidos: - Segurança do 
Trabalho: é o conjunto de medidas técnicas, educacionais e psicológicas, 
empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições inseguras do 
ambiente querem instruindo ou convencendo as pessoas da implantação de práticas 
preventivas. 

 - CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes): é obrigatória nas 
empresas com mais de 100 empregados. Procura proteger as pessoas, isto é, os 
empregados no desempenho de suas atividades, apontando os atos inseguros dos 
mesmos e as condições de insegurança. 

 - EPI (Equipamentos de Proteção Individual): são os equipamentos utilizados 
para a proteção dos operários durante a realização de seu trabalho. No ramo da 
construção civil dividem-se em proteção para a cabeça, proteção para o tronco, 
proteção para os braços e mãos, proteção para as pernas e pés e cintos de 
segurança. 

 - Norma Regulamentadora Número Cinco: é uma lei que estabelece medidas 
de proteção durante as obras de construção, demolição, reparos, pinturas, limpeza e 
manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de 
construção. 

 De acordo com a legislação vigente a respeito de segurança e medicina no 
trabalho para a construção civil (NR5), os EPI’S, que são obrigatórios, dividem-se 
em quatro grupos: proteção para a cabeça, proteção para o tronco, proteção para os 
braços e mãos, proteção para as pernas e pés, além do cinto de segurança. Foi 
analisado separadamente cada grupo de EPI’S para assim, poder chegar à 
conclusões quanto ao fornecimento e exigência dos mesmos pelas empresas. 

 As principais informações obtidas com este pesquisa foram: 

 - EPI’s para Proteção da Cabeça: o único EPI fornecido por todas as 
empresas pesquisadas, é o capacete. Os óculos, a máscara para pó e os protetores 
auriculares também apresentaram alto índice de fornecimento. O protetor facial para 
serra circular, obrigatório por lei, é muito pouco fornecido, conforme se observa na 
Tabela 1. 
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 - EPI’s para Proteção de Pernas e Pés: o calçado fechado é fornecido por 
100% das empresas visitadas. As botas impermeáveis apresentam um alto índice de 
fornecimento, quanto as perneiras de couro, seu fornecimento é bastante restrito, 
conforme Tabela 2. 

 

 - EPI’S para Proteção do Tronco: 70,6% das empresas pesquisadas não 
fornecem nenhum tipo de EPI exigido por lei, sendo que o avental de couro para 
soldagem e corte quente é o mais fornecido, os demais (ombreiras de couro para 
descarga e transporte, capa de chuva e roupa especial para trabalho com cimento) 
são fornecidos por apenas 5,88% das empresas, como demonstra a Tabela 3. 

 

 - EPI’s para Proteção de Braços e Mãos: as luvas de couro ou plastificadas e 
as luvas para trabalhos com material tóxico ou corrosivo são os EPI’s com maior 
percentual de fornecimento. Os demais (luvas de borracha para serviços elétricos, 
luvas e mangas de couro para soldagem e corte quente e luvas para azulejistas), 
mesmo obrigatórios, tem fornecimento inferior a 50%, ver Tabela 4. 
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 - Cinto de Segurança: pode-se verificar que todas as empresas o fornecem e 
obrigam seu uso. 

 

 Constatou-se que, a maioria dos EPI’S fornecidos tem seu uso exigido, 
conforme se visualiza nas tabelas e, mais facilmente no gráfico a seguir 

 

Gráfico 2. Gráfico da Porcentagem de EPI'S fornecidos x exigidos pelas empresas



58 
 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 Através dos dados observados na pesquisa, pode-se verificar que a não 

utilização dos EPI’S não é de exclusiva culpa dos operários, pois as empresas, que 

tem a responsabilidade e obrigatoriedade de fornecê-los e exigi-los, não fornecem 

grande parte dos mesmos. Os únicos EPI’S que são 100% fornecidos pelas 

empresas são: capacete, calçado fechado e cinto de segurança. Cabe destacar que 

os EPI’S que apresentam fornecimento mais precário são os de proteção para o 

tronco, 70,6% das empresas não os fornecem. Um dado extremamente importante e 

preocupante é o de que muitas empresas não sabem quais são os EPI’S 

necessários para a construção civil e, algumas desconhecem que os mesmos são 

obrigatórios.  Com relação à exigência de uso, pôde-se constatar que seu percentual 

é semelhante ao de fornecimento, ou seja, as empresas que fornecem EPI’S, na sua 

maioria, também exigem o uso dos mesmos. Porém, cabe ressaltar que esta 

pesquisa foi realizada por meio de entrevistas e para se ter um diagnóstico mais 

claro da realidade da exigência e utilização dos EPI’S é necessários que se realizem 

pesquisas de observação “in loco”, isto é, nos canteiros de obras. No decorre da 

pesquisa, também se observou que há uma necessidade de que se façam estudos 

ergonométricos visando adaptar os EPI’S utilizados ao tipo físico do operário 

brasileiro, uma vez que os atuais são uma cópia do padrão americano. 

Para concluir, salienta-se que o simples fornecimento de EPI’S e exigência de seu 

uso não podem evitar acidentes se utilizados isoladamente, pois um eficaz sistema 

de segurança é caracterizado não apenas pelo simples cumprimento de exigências 

legais, mas, principalmente, pela preocupação em fornecer aos empregados um 

ambiente seguro, os mais adequados equipamentos de proteção individual e um 

eficiente treinamento do mesmo, sem levar em conta apenas a minimização dos 

custos. 

 

 

 

 



59 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

NR 6 – Equipamento de Proteção Individual. 

NR 18 – Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. 

SAMPAIO; José Carlos de Arruda. PCMAT - Programa De Condições E Meio 

Ambiente Do Trabalho Na Indústria Da Construção. São Paulo – SP. 

NASCIMENTO, Ana Maria Almeida do Nascimento; ROCHA, Cristiane Gama; 

SILVA, Marcos Eduardo; SILVA, Renata da; CARABETE, Roberto Wagner. "A 

IMPORTÂNCIA DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL.” 

GROHMANN, Márcia Zampieri. "SEGURANÇA NO TRABALHO ATRAVÉS DO USO 

DE EPI'S: ESTUDO DE CASO REALIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL DE SANTA 

MARIA". 

PORTARIA N.º 452, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014 (DOU de 1º/12/2014 Seção I 

Pág. 94). MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. 

Parecer Técnico - ARE nº 664335 - STF 

RISCOS DO ARCO ELÉTRICO Autores: Guilherme Alfredo Dentzien Dias é 

engenheiro eletricista, Mestre e Doutor pela universidade Federal do rio Grande do 

sul, com especialização em sistemas elétricos de Potência e em engenharia de 

segurança com a monografia “riscos para o ser humano devido ao Arco elétrico”. É 

avaliador líder (lead Assessor) da Associação rede de metrologia e ensaios do rio 

Grande do sul; César Antônio leal é MSc e PhD em engenharia nuclear pela 

universidade  da Califórnia, Berkeley, consultor em Análise de riscos industriais e  

engenharia de segurança do trabalho, ex-professor da universidade  Federal do rio 

Grande do sul, atual gerente do escritório de  Porto Alegre da det norske Veritas. 

REVISTA ON-LINE IPOG - Os principais tipos de acidentes em obras na região do 

Alto São Francisco, Julho/2017. Rogério Bolentine Rodrigues – 

engbolentine@gmail.com MBA Gerenciamento de Obras, Tecnologia & Qualidade 

da Construção Instituto de Pós-Graduação - IPOG Uberlândia, MG, 20 de Junho de 

2016. 


