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RESUMO 

Este projeto teve como intuído ajudar na aprendizagem do grupo, 

colocando em prática o que nos foi passado em sala de aula. O grupo realizou 

visitas em campo onde foram feitas entrevistas com funcionários e análises dos 

canteiros de obra onde obtivemos alguns dados necessários para a elaboração do 

projeto. Foram levantados alguns tópicos como, riscos ocupacionais e EPI's 

recomendados para cada profissão, programas de gestão de saúde e segurança no 

trabalho que a empresa adota e melhorias que o grupo sugere. 

 

Palavras-chave: Segurança no trabalho, canteiros  de obra, riscos 
ocupacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Introdução ao projeto integrador 

A segurança do trabalho é um conjunto de medidas, voltadas a prevenção 

de acidentes do trabalho e riscos de doenças profissionais, suas principais medidas 

são de conscientização dos trabalhadores na realização de suas atividades 

funcionais de forma segura e consciente, neutralizando as incidência de acidente 

nos mais diversos setores. 

Ao trabalhador cabe um ambiente de trabalho saudável para o bem estar 

social, mental e físico para que suas atividades sejam bem sucedidas. Mas para isso 

é de grande importância a responsabilidade e participação, tanto do empregador, 

como do trabalhador. 

O presente projeto visa apontar os riscos existentes em um canteiro de 

obra e analisar a saúde e a segurança dos trabalhadores que atuam na área da 

construção civil. Este busca apresentar os programas de gestão de saúde e 

segurança que a empresa pratica, como por exemplo, PPRA, PCMSO e LTCAT. 

Muitos acidentes no ambiente de trabalho são ocasionados pela falta de 

informações, equipamentos de segurança inadequados ou ainda pelo mau uso de 

certos equipamentos, sendo assim, necessário a orientação de profissionais 

qualificados para buscar otimizar o trabalho e controlar certos riscos que poderiam 

ser evitados de maneira eficiente. 

1.2 Justificativa 

O presente trabalho se justifica em razão da necessidade dos alunos de 

segurança do trabalho, da turma ST302, vivenciar e praticar o que nos foi passado 

em sala de aula referente ao primeiro módulo do curso. 

O eixo projeto integrador age de forma direta na formação de futuros 

técnicos em segurança do trabalho, de forma a deixar os alunos mais próximos da 

realidade da profissão, ganhar conhecimento não apenas em sala de aula, mas 

fazer visitas em campo, adquirir experiência e estar mais próximo de um possível 

futuro contratante. 

É importante para o empregador e empregado estar consciente dos 

deveres e direitos impostos pelas normas regulamentadoras, que tem como principal 

objetivo garantir a saúde e segurança no trabalho. O grupo teve oportunidade de 

abordar assuntos e sugerir melhorias as quais o empregador considerou primordial. 

1.3 Objetivos 

Neste item será abordado o objetivo geral e específico do projeto. 

1.3.1 Objetivo geral 

Identificar os riscos presentes nos canteiros de obras dos colaboradores 

de uma empresa de engenharia civil. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Apontar os riscos ocupacionais existentes nos canteiros de obra 

visitados; 

 Verificar os programas de saúde e segurança praticados pela empresa; 

 Investigar a relação dos funcionários com a sua segurança no trabalho; 

 Elaborar sugestões para melhoria da gestão de Segurança do Trabalho 

da empresa. 

2 MÉTODO 

2.1 Escolha da empresa 

A empresa foi proposta por um dos integrantes do grupo que é 

colaborador da mesma, o grupo contou como ponto positivo para o projeto a 

facilidade de acesso aos canteiros de obra para visitas técnicas, todos os 

integrantes concordaram com a escolha da empresa e deu-se início ao projeto. 

2.2 Visitas realizadas 

A primeira visita foi realizada na data de 10 de Dezembro de 2015 em um 

canteiro de obra de construção de uma escola, onde o grupo foi recebido pelo 

mestre de obras. Ao percorrer e analisar a obra, tivemos a oportunidade de 

entrevistar alguns funcionários. Durante uma conversa com um encanador, foi 

possível perceber de sua parte certo descuido com sua saúde e integridade física, 

pois ao ser questionado acerca do uso de EPI, ele alegou que para manusear o tubo 

de cola para cano não era conveniente usar luvas uma vez que queria aproveitar 

toda a cola do tubo retirando com dedo para evitar desperdício. 

Outros dois funcionários entrevistados mostraram estar satisfeitos com as 

suas condições de trabalho. Estes, ao responderem o questionário utilizado para as 

entrevistas, afirmaram receber e utilizar os equipamentos de proteção individual 

necessários para as funções que exercem, mas foi possível constatar que os 

funcionários não faziam o uso dos EPI's naquele momento. 

Na segunda visita, realizada na data de 11 de Janeiro de 2016, em um 

canteiro de obra de reforma de uma escola, o grupo foi acompanhado pelo mestre 

de obras. Nessa construção as entrevistas se deram com pintores e serventes, os 

quais apresentaram respostas positivas em relação à saúde e segurança no seu 

ambiente de trabalho. 

A terceira visita foi realizada no escritório da empresa, na data de 18 de 

Fevereiro de 2016, onde dois integrantes do grupo foram recepcionados por dois 

tecnólogos em edificações que forneceram informações sobre os programas e 

gestão de saúde e segurança do trabalho da empresa, como o PPRA, PCMSO e 

LTCAT de umas das obras executadas pela Avalius. Os técnólogosnos relataram 

que os funcionários não recebem treinamento, porem recebem todos os EPI’s 

necessários para trabalhar em segurança. 

A quarta visita foi realizada na data de 04 de março de 2016, em um 

canteiro de obra de construção de um posto de saúde, onde os participantes do 
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grupo do projeto integrador foram recebidos pelo estagiário, estudante em técnico de 

edificações, que nos mostrou detalhadamente todas as partes dos canteiro de obras 

e nos informou a dimensão da construção. Foi possível conversar com alguns 

funcionários que nos alegaram não gostar da cobrança acerca do uso dos EPI’s, 

pois se sentem pressionados e sem liberdade para trabalhar do jeito que eles 

esperam além de atrapalhar na produção. 

No decorrer das visitas o grupo procurou identificar os riscos pelos quais 

os funcionários estão mais expostos nos canteiros de obras, registrar fotografias das 

construções e obter dados fundamentais a elaboração do projeto integrador. 

Ao total foram aplicados questionários em 11 trabalhadores. O 

questionário foi coletado da FONTE: CARVALHO, Helena Isabel Lima. Higiene e 

segurança no trabalho e suas implicações na gestão dos recursos humanos: o 

sector da construção civil. Disponível em: 

< https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6463/7/Inqu%C3%A9rito.pdf >. 

Acesso: 16 mar. 2016. Porém foi adaptado pelo grupo para melhor aplicação. O 

questionário utilizado encontra-se no apêndice I. 

 
 Figura 1 - Segunda Visita                                              Figura 2 - Pintor 

              
Fonte: Elaboração dos autores (2016)                              Fonte: Elaboração dos autores (2016) 

 

 Figura 3 - Sede Principal da Empresa                        Figura 4 - Placa de Uso Obrigatório de EPIs 

             
Fonte: Elaboração dos autores (2016)                            Fonte: Elaboração dos autores (2016) 
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2.3 Equipamentos e materiais utilizados 

Neste PI foram utilizados como meio de transporte: carro e o transporte 

coletivo de Florianópolis. Para elaboração dos textos, levantamento dedados 

eregistro fotográfico, foram utilizados computadores (Pacote Office), celulares e 

cadernos. 

2.4 Cronograma 

Quadro 1 – Cronograma 

Atividade 

1
6
/1

1
/1

5
 

1
0
/1

2
/1

5
 

1
1
/0

1
/1

6
 

1
8
/0

2
/1

6
 

2
2
/0

2
/1

6
 

2
3
/0

2
/1

6
 

0
4
/0

3
/1

6
 

0
7
/0

3
/1

6
 

1
6
/0

3
/1

6
 

1
8
/0

3
/1

6
 

2
1
/0

3
/1

6
 

Formação da 
equipe de 
trabalho 

X           

Escolha da 
organização 
pela equipe 

X X  X        

Visita de 
campo 

 X X X  X X     

Pesquisa 
bibliográfica 

  X X X  X X    

Levantamento 
documental 

   X        

Redação   X X X X X X X   

Preparação da 
apresentação 

        X X  

Entrega e 
Apresentação 

          X 

Fonte: Elaboração dos autores (2016) 

3 RESULTADOS 

3.1 Caracterização da empresa 

A empresa Avalius Engenharia e Avaliações Ltda., CNPJ: 

05.756.220/0001-63, C.N.A.E: 41.20-4 - Construção de Edifícios, grau de risco 03, 

possui um escritório localizado à Rua Campolino Alves, nº 103, Capoeiras, município 

de Florianópolis, recentemente mudou sua sede para o endereço Rua Jornalista 

Manuel Menezes, nº 115, sala 302, Itacurubi. 

A Avalius é uma empresa participante de licitações da prefeitura de 

Florianópolis, atua na área da construção civil há 10 anos, fazendo diversos serviços 

como manutenção predial e construção de creches, escolas, unidades de saúde 

(UPA, postos de saúde, hospitais, etc) além de reformas em casas com riscos que 

podem afetar a saúde e integridade física dos moradores de comunidades carentes, 

atuando também na área de demolições, saneamento, drenagem e contenções. 
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3.2 Programas de gestão de saúde e segurança do trabalho 

A empresa não possui um SESMT nem CIPA, tem controle sobre a saúde 

e segurança do trabalho através de PPRA, PCMSO e LTCAT:  

O PPRA é um documento obrigatório para todas as empresas que 

possuem colaboradores regidos pela CLT, estabelecido pela SSST, do Ministério do 

Trabalho, por meio da Norma Regulamentadora 09, Portaria 3214/78. Tem como 

principal objetivo a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores 

através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequentemente controle da 

ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho, levando em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos 

naturais. 

O PPRA também tem por finalidade avaliar as atividades desenvolvidas 

pelos empregados, determinando se os mesmos estão expostos a agentes nocivos, 

com potencialidade de causar prejuízo à saúde ou à integridade física, em 

conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente. 

O PCMSO deve ser elaborado e implantado em todas as empresas que 

possuam funcionários registrados. Tem por objetivo de prevenir e diagnosticar os 

agravos à saúde dos trabalhadores, além de constatar os casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis causados por riscos do trabalho ou quaisquer 

situações ligadas ao ambiente de trabalho. 

A obrigatoriedade da implantação do PCMSO é dada pela NR 07, em seu 

item 7.1.1: 

7.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de 

promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

Como parte integrante do PCMSO, são realizados os seguintes exames 

médicos ocupacionais:  

 Pré-Admissionais; 

 Periódicos; 

 Retorno ao Trabalho; 

 Mudança de Função; 

 Demissionais; 

 E exames complementares, dependendo do grau de risco da empresa, a 

critério do médico do trabalho e dependendo dos quadros na própria NR 

7, bem como, na NR 15 (Insalubridade), existirão exames específicos 

para cada risco que o trabalho possa estar exposto. 

O LTCAT corresponde ao resultado de levantamento técnico-ambiental 

que visa identificar a presença ou a ausência de agentes nocivos à saúde do 

trabalhador, para fins de obtenção de aposentadoria especial, conforme Art. 58 da 

Lei 8.213 / 91, que assim nos traz: 

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou 

associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física 
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considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que 

trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. 

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos 

será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base 

em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico 

do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da 

legislação trabalhista. 

O parágrafo 3º do Art. 58 d Lei 8213/91 com o texto dado pela Lei 

9528/97 diz que:  

§ 3.º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência 

aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus 

trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva 

exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade 

prevista no Art. 133 desta Lei. 

3.3 Riscos ocupacionais 

A identificação dos riscos tem objetivo de reunir as informações 

necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde 

durante a jornada do trabalho. 

De maneira geral, os riscos ocupacionais podem ser compreendidos 

como toda e qualquer possibilidade de que algum elemento ou circunstancia 

existente em um processo e ambiente de trabalho possa provocar danos à saúde. 

De acordo com a Portaria Nº 25, do MTE, de 1994,os riscos no ambiente 

de trabalho são classificados em cinco tipos: 

 Riscos físicos 

 Riscos químicos 

 Riscos biológicos 

 Riscos ergonômicos 

 Riscos de acidentes 
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Figura 5 - Tabela de Riscos Ocupacionais 

 

Fonte: Portaria nº25, de 29 de dezembro de 1994. 

Com fundamento na figura a cima (Figura 1), segue a identificação dos 

riscos ocupacionais analisados no canteiro de obra da Avalius Engenharia, 

localizado à Rua da Capela, s/n, no bairro Campeche, relacionados as seguintes 

profissões. 

Para a descrição das funções, foram utilizadas consultas a internet e aos 

funcionários da área, a carga horária foi obtida também através dos questionários 

realizados com os funcionários.  os riscos ocupacionais foram mediante a análise da 

equipe no ambiente de trabalho de cada trabalhador e aos questionários 

respondidos pelos mesmos. Os EPI's foram citados pelo estagiário em técnico de 

edificações e funcionários da obra que nos acompanharam até o depósito onde 

estavam armazenados. O grupo teve um breve acesso ao PPRA , PCMSO e LTCAT 

da empresa de onde tiramos o modelo das tabelas apresentadas abaixo: 

 
Quadro 2 – Análise Função Servente 

SETOR:Construção POSTO DE TRABALHO:Canteiro de Obra 

FUNÇÃO/CARGO:Servente 

JORNADA DE TRABALHO:44 horas semanais 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Efetuar a carga, transporte de descarga de materiais, servindo-se das próprias mãos e/ou 
utilizando carrinhos de mão e ferramentas manuais, para possibilitar a utilização ou 
remoção daqueles materiais; escavar valas e fossas, retirando terras e pedras com pás, 
enxadas, picaretas, e outras ferramentas manuais, para permitir a execução de fundações, 
o assentamento de canalizações ou obras similares; misturar os componentes da 
argamassa, utilizando instrumentos manuais ou mecânicos, para permitir sua aplicação em 
locais apropriados; limpar e arrumar peças, utilizando material adequado, para possibilitar a 
aplicação das mesmas; auxiliar a montar e a desmontar andaimes e outras armações, 
levantando e baixando peças com cordas e auxiliar escorando as partes que estão sendo 
instaladas, para possibilitar a execução das estruturas. 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Obra: trata-se de uma construção com área de 780m2 e dois pavimentos em fase de 
alvenaria. O canteiro de obra dispõe de depósito de materiais, escritório, refeitório, 
alojamento, sanitário, uma serra circular, betoneira, maquita de mão e ferramentas 
manuais. 

DADOS OBTIDOS 

Risco / Agente Químico, Físico, 
Biológico, Acidente e Ergonômico 

Físico: Ruído, calor e radiação não ionizante. 

Químico:Álcalis cáusticos (Cal e cimento) e 

poeira mineral. 

Biológico: bactérias, fungos e vírus. 

Ergonômicos: Postura Inadequada, esforço 

físico intenso, levantamento e transporte 

manual de peso. 

Acidentes: Queda em mesmo nível ou com 

diferença de nível; eletricidade. 

Fonte Geradora 

Ruído: Proveniente da utilização de betoneira. 

Calor: Exposição ao sol durante o trabalho ao 

ar livre. 

Radiação não ionizante: Radiação solar. 

Álcalis cáusticos: Manuseio de cal e cimento. 

Poeira mineral: Varrição das áreas e 

manuseio com cimento. 

Bactérias, fungos e vírus: limpeza de 

sanitários. 

Eletricidade: Proveniente do uso inadequado 

da betoneira. 

Possíveis Danos a Saúde 

Ruídos: Dores de cabeça, nervosismo, 

irritabilidade, hipertensão arterial. 

Calor: desidratação. 

Radiação não ionizante: queimaduras e 

ardências na pele, insolação, câncer de pele. 

Álcalis cáusticos: Alergias e dermatites de 

contato. 

Poeira mineral: Alergias e problemas 

respiratórios. 

Bactérias, fungos e bactérias: alergia, 

infecções, viroses, entre outros.  

Ergonômicos:Cansaço físico, dores e tensões 

musculares, problemas de coluna. 

Eletricidade: Necrose muscular, queimaduras 

intensas, morte. 

Queda: luxações, fraturas, traumatismo 

craniano, morte. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

EPIs Existentes EPIs Recomendáveis 

 Capacete de segurança; 

 Sapato de segurança; 

 Protetor auricular; 

 Uniforme (camiseta manga longa e 

 Respirador; 

 Protetor solar (à disposição); 

 Luva descartável; 

 Avental. 
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calça); 

 Luva de algodão revista em borracha 
nitrílica; 

 Óculos de segurança. 

 Cinto de segurança. 
Fonte: Elaboração dos autores (2016) 

 
Quadro 3 – Análise Função Pedreiro 

SETOR:Construção POSTO DE TRABALHO:Canteiro de Obra 

FUNÇÃO/CARGO:Pedreiro 

JORNADA DE TRABALHO:44 horas semanais 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações e utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, 
para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares: verificar as características da 
obra, examinando o projeto e especificações, para orientar-se na seleção do material 
apropriado e na melhor forma de execução do trabalho; misturar cimento, areia, água e 
outros materiais, para obter a argamassa a ser empregado na execução de alvenarias, 
assentamento de ladrilhos e materiais afins; construir fundações, empregando pedras, 
tijolos, ou concreto, para formar a base de paredes, muros e construções similares; assenta 
tijolos, ladrilhos ou pedras seguindo os desenhos e formas indicadas e os unido com 
argamassa adequada, para executar paredes, pilares e outras partes da construção; 
rebocar as estruturas construídas, empregando a argamassa de cal, cimento e areia e/ou 
saibro, obedecendo ao prumo e nivelamento das mesmas, para torná-las aptas a receber 
outros tipos de revestimento; assentar ladrilhos ou material similar, utilizando processos 
apropriados, para revestir pisos e paredes; realizar trabalhos de manutenção corretiva de 
prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos, trocando telhas, 
aparelhos sanitários, manilhas e outras peças, chumbando bases danificadas para 
reconstruir essa estrutura. Pode aplicar uma ou várias camadas de gesso sobre as partes 
interiores e tetos de edificações, para dar a essas partes acabamento mais esmerado. 
Pode construir bases de concreto ou de outro material, baseando-se em especificações, 
para possibilitar a instalação de máquinas, postes de rede elétrica ou para outros fins. 
Pode armar e desmontar andaimes de madeira ou metálicos para a execução da obra 
desejada. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Obra: trata-se de uma construção com área de 780m2 e dois pavimentos em fase de 
alvenaria. O canteiro de obra dispõe de depósito de materiais, escritório, refeitório, 
alojamento, sanitário, uma serra circular, betoneira, maquita de mão e ferramentas 
manuais. 

DADOS OBTIDOS 

Risco / Agente Químico, Físico, 
Biológico, Acidente e Ergonômico 

Físico: Ruído, calor e radiação não 
ionizante. 
Químico:Álcalis cáusticos (Cal e cimento) 
e poeira mineral. 
Ergonômicos: Postura Inadequada. 
Acidentes: Queda em mesmo nível ou 
com diferença de nível. 

Fonte Geradora 

Ruído: Ruído de fundo proveniente da 
utilização de betoneira e outros 
equipamentos. 
Calor: Exposição ao sol durante o trabalho 
ao ar livre. 
Radiação não ionizante: Radiação solar. 
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Álcalis cáusticos: Manuseio de cal e 
cimento. 
Poeira mineral: Varrição das áreas e 
manuseio com cimento. 

Possíveis Danos a Saúde 

Ruídos: Dores de cabeça, nervosismo, 
irritabilidade, hipertensão arterial. 
Calor: desidratação. 
Radiação não ionizante: Queimaduras e 
ardências na pele, insolação, câncer de 
pele. 
Álcalis cáusticos: Alergias e dermatites 
de contato. 
Poeira mineral: Alergias e problemas 
respiratórios. 
Ergonômicos: Dores e tensões 
musculares, problemas de coluna. 
Queda: luxações, fraturas, traumatismo 
craniano, morte. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

EPIs Existentes EPIs Recomendáveis 

 Capacete de segurança; 

 Sapato de segurança; 

 Protetor auricular; 

 Uniforme (camiseta manga longa e 
calça); 

 Luva de algodão revista em borracha 
nitrílica; 

 Óculos de segurança. 

 Cinto de segurança  

 

 Respirador; 

 Protetor solar (à disposição). 

Fonte: Elaboração dos autores (2016) 
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Quadro 4 – Análise Função Carpinteiro 

SETOR:Construção POSTO DE TRABALHO:Canteiro de Obra 

FUNÇÃO/CARGO:Carpinteiro 

JORNADA DE TRABALHO:44 horas semanais 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Desempenha tarefas similares as que realiza o carpinteiro, em geral porém é especializado 
nos trabalhos de carpintaria de montagem do local das obras. Pode construir fôrmas de 
madeira para concretagem. Pode especializar-se em um determinado tipo de trabalhado de 
carpintaria de obras e ser designado de acordo com a especialização. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Obra: trata-se de uma construção com área de 780m2 e dois pavimentos em fase de 
alvenaria. O canteiro de obra dispõe de depósito de materiais, escritório, refeitório, 
alojamento, sanitário, uma serra circular, betoneira, maquita de mão e ferramentas 
manuais. 

DADOS OBTIDOS 

Risco / Agente Químico, Físico, 
Biológico, Acidente e Ergonômico 

Físico: Ruído, calor e radiação não 
ionizante. 
Químico: Poeira 
Ergonômico: Postura inadequada, 
levantamento e transporte manual de peso. 
Acidentes:Corte de membros superiores, 
queda em mesmo nível ou com diferença de 
nível e choque elétrico. 

Fonte Geradora 

Ruído: Proveniente da serra circular 
manual e maquita. 
Calor: Exposição ao sol durante o trabalho 
ao ar livre. 
Radiação não ionizante: Radiação solar. 
Poeira: Proveniente da serragem da 
madeira. 
Corte de membros superiores: Manuseio 
da serra circular manual e maquita. 
Eletricidade: Proveniente do uso 
inadequado da serra circular manual e 
maquita. 

Possíveis Danos a Saúde 

Ruídos: Dores de cabeça, nervosismo, 
irritabilidade, hipertensão arterial, surdez, 
problemas cardíacos. 
Calor: desidratação. 
Radiação não ionizante: Queimaduras e 
ardências na pele, insolação, câncer de 
pele. 
Poeira: Alergias e problemas respiratórios. 
Ergonômicos:Cansaço físico, dores e 
tensões musculares, problemas de coluna. 
Corte de membros superiores: Ferimento 
dos membros ou perda da mão ou dos 
dedos. 
Eletricidade: Necrose muscular, 
queimaduras intensas, morte. 
Queda: Luxações, fraturas, traumatismo 
craniano, morte. 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

EPIs Existentes EPIs Recomendáveis 

 Capacete de segurança; 

 Sapato de segurança; 

 Protetor auricular; 

 Uniforme (camiseta manga longa e 
calça); 

 Luva de algodão revista em borracha 
nitrílica; 

 Óculos de segurança. 

 Respirador; 

 Avental de raspa; 

 Protetor facial; 

 Protetor solar (à disposição). 

Fonte: Elaboração dos autores (2016) 

 
Quadro 5 – Análise Função Armador 

SETOR:Construção POSTO DE TRABALHO:Canteiro de Obra 

FUNÇÃO/CARGO:Armador 

JORNADA DE TRABALHO:44 horas semanais 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Examinar a características da obra, interpretando plantas e especificações, para programar 
o trabalho; construir as fôrmas, montando seus elementos e posicionando-as no local 
apropriado, para possibilitar a armação e a colocação da concretagem; confeccionar as 
armações, cortando, curvando, encaixando, e fixando vergalhões de aço nas fôrmas, para 
aumentar a resistência do concreto e reforçar a obra; preparar a massa, misturando 
proporcionalmente água, areia, pedra e um aglutinante; à mão ou em betoneira, para 
permitir a moldagem de estrutura; lançar a massa em estado plástico nas fôrmas de 
madeira, comprimindo-a, a mão ou com um vibrador, para obter a estrutura programada; 
desmontar as fôrmas, retirando as partes que rodeiam o concreto, para possibilitar o 
acabamento da obra; dar acabamento a superfície concretada, alisando-a, retocando 
arestas e eliminando rugosidades, para dar-lhe o aspecto desejado ou permitir seu 
revestimento. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Obra: trata-se de uma construção com área de 780m2 e dois pavimentos em fase de 
alvenaria. O canteiro de obra dispõe de depósito de materiais, escritório, refeitório, 
alojamento, sanitário, uma serra circular, betoneira, maquita de mão e ferramentas 
manuais. 

DADOS OBTIDOS 

Risco / Agente Químico, Físico, 
Biológico, Acidente e Ergonômico 

Físico: Ruído, calor e radiação não 
ionizante. 
Químico:Álcalis cáusticos (Cal e cimento) 
e poeira mineral. 
Ergonômico: Postura inadequada, 
levantamento e transporte de peso. 
Acidentes: Corte e/ou perfurações de 
membros, queda em mesmo nível ou com 
diferença de nível, eletricidade. 

Fonte Geradora 

Ruído: Proveniente da utilização de 
máquinas e equipamentos. 
Calor: Exposição ao sol durante o trabalho 
ao ar livre. 
Radiação não ionizante: Radiação solar. 
Álcalis cáusticos: Manuseio de cal e 
cimento. 
Poeira mineral: Varrição das áreas e 
manuseio com cimento. 
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Corte e/ou perfurações de membros: 
Manuseio de maquita e objetos e 
ferramentas perfuro cortantes. 
Eletricidade: Proveniente do uso 
inadequado da maquita. 

Possíveis Danos a Saúde 

Ruídos: Dores de cabeça, nervosismo, 
irritabilidade, hipertensão arterial, surdez, 
problemas cardíacos. 
Calor: desidratação. 
Radiação não ionizante: Queimaduras e 
ardências na pele, insolação, câncer de 
pele. 
Álcalis cáusticos: Alergias e dermatites 
de contato. 
Poeira mineral: Alergias e problemas 
respiratórios. 
Ergonômicos:Cansaço físico, dores e 
tensões musculares, problemas de coluna. 
Corte de membros superiores: Ferimento 
dos membros ou perda da mão ou dos 
dedos. 
Eletricidade: Necrose muscular, 
queimaduras intensas, morte. 
Queda: Luxações, fraturas, traumatismo 
craniano, morte. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

EPIs Existentes EPIs Recomendáveis 

 Capacete de segurança; 

 Sapato de segurança; 

 Protetor auricular; 

 Uniforme (camiseta manga longa e 
calça); 

 Luva de algodão revista em borracha 
nitrílica; 

 Óculos de segurança. 

 Respirador; 

 Protetor solar (à disposição). 

Fonte: Elaboração dos autores (2016) 

 
Quadro 6 – Análise Função Mestre de Obras 

SETOR:Construção POSTO DE TRABALHO:Canteiro de Obra 

FUNÇÃO/CARGO:Mestre de Obras 

JORNADA DE TRABALHO:44 horas semanais 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Organizar e supervisionar, numa construção civil, as atividades dos trabalhadores sob suas 
ordens, distribuído, coordenando e orientando as diversas tarefas, para assegurar o 
desenvolvimento do processo de execução das obras dentro dos prazos, normas e 
especificações estabelecidas: estuda o programa de produção, interpretando projetos, 
desenhos, especificações, ordens e outros documentos. Para avaliar as necessidades de 
mão e obra, matérias, ferramentas, equipamentos, e prazos de execução; organiza o ciclo 
de operações, baseando-se nos recursos materiais e humanos e demais elementos de 
trabalho, encaminhando os pedidos aos fornecedores internos e externos, para assegurar 
os recursos necessários à produção; explica aos trabalhadores às normas de segurança, 
higiene ou de outra natureza estabelecidas pela empresa. 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Obra: trata-se de uma construção com área de 780m2 e dois pavimentos em fase de 
alvenaria. O canteiro de obra dispõe de depósito de materiais, escritório, refeitório, 
alojamento, sanitário, uma serra circular, betoneira, maquita de mão e ferramentas 
manuais. 

DADOS OBTIDOS 

Risco / Agente Químico, Físico, 
Biológico, Acidente e Ergonômico 

Físico: Ruído, calor e radiação não 
ionizante. 
Químico: Poeira mineral. 
Ergonômicos: Postura Inadequada. 
Acidentes: Queda em mesmo nível ou 
com diferença de nível. 

Fonte Geradora 

Ruído: Ruído de fundo proveniente da 
utilização de betoneira e outros 
equipamentos. 
Calor: Exposição ao sol durante o trabalho 
ao ar livre. 
Radiação não ionizante: Radiação solar. 
Poeira mineral: Varrição das áreas. 

Possíveis Danos a Saúde 

Ruídos: Dores de cabeça, nervosismo, 
irritabilidade, hipertensão arterial. 
Calor: desidratação. 
Radiação não ionizante: Queimaduras e 
ardências na pele, insolação, câncer de 
pele. 
Poeira mineral: Alergias e problemas 
respiratórios. 
Ergonômicos: Dores e tensões 
musculares, problemas de coluna. 
Queda: Luxações, fraturas, traumatismo 
craniano, morte. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

EPIs Existentes EPIs Recomendáveis 

 Capacete de segurança; 

 Sapato de segurança; 

 Protetor auricular; 

 Uniforme (camiseta manga longa e 
calça). 

 Cinto de segurança. 

 Protetor solar (à disposição). 

Fonte: Elaboração dos autores (2016) 

 
Quadro 7 – Análise Função Pintor 

SETOR:Construção POSTO DE TRABALHO:Canteiro de Obra 

FUNÇÃO/CARGO:Pintor 

JORNADA DE TRABALHO:44 horas semanais 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 

Executar trabalhos de pintura, preparar tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-
os nas quantidades adequadas, efetuar pintura à mão, a revolver ou com outras técnicas, 
levantar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando os itens 
faltantes, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços, analisar e preparar as 
superfícies a serem pintadas, calcular a quantidade de materiais para pintura, identificar, 
preparar e aplicar tintas em superfícies, dar polimento e retocar superfícies pintadas 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Obra: trata-se de uma construção com área de 780m2 e dois pavimentos em fase de 
alvenaria. O canteiro de obra dispõe de depósito de materiais, escritório, refeitório, 
alojamento, sanitário, uma serra circular, betoneira, maquita de mão e ferramentas 
manuais. 

DADOS OBTIDOS 

Risco / Agente Químico, Físico, 
Biológico, Acidente e Ergonômico 

Físico: Calor e radiação não ionizante. 
Químico: Substâncias compostas ou 
produtos químicos em geral. 
Ergonômicos: Postura Inadequada. 
Acidentes: Queda em mesmo nível ou 
com diferença de nível. 

Fonte Geradora 

Calor: Exposição ao sol durante o trabalho 
ao ar livre. 
Radiação não ionizante: Radiação solar. 
Substâncias compostas ou produtos 
químicos em geral: Manuseio de tintas, 
texturas, solvente etc. 

Possíveis Danos à Saúde 

Calor: desidratação. 
Radiação não ionizante: Queimaduras e 
ardências na pele, insolação, câncer de 
pele. 
Substâncias compostas ou produtos 
químicos em geral: Alergias e dermatites 
de contato. 
Ergonômicos: Dores e tensões 
musculares, problemas de coluna. 
Queda: Luxações, fraturas, traumatismo 
craniano, morte. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

EPIs Existentes EPIs Recomendáveis 

 Capacete de segurança; 

 Sapato de segurança; 

 Protetor auricular; 

 Uniforme (camiseta manga longa e 
calça); 

 Luva de algodão revista em borracha 
nitrílica; 

 Óculos de segurança. 

 Cinto de segurança. 

 

 Respirador; 

 Protetor solar (à disposição). 

Fonte: Elaboração dos autores (2016) 

 
Nas tabelas a cima foram citados os riscos e os possíveis danos que 

estes podem acarretar a saúde do trabalhador, além de apontar, com base nas 

entrevistas feitas com os funcionários e análise do grupo, os equipamentos para 

proteção individual dos funcionários, características da obra e funções que cada 

empregado exerce. É possível perceber que existem diversos riscos ocupacionais 

presentes num canteiro de obra, que variam de acordo com a função exercida. 
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4 RECOMENDAÇÕES 

Situações investigadas Recomendações 

Funcionários sem treinamento. 

Promover treinamentos e programas de 
conscientização a todos os empregados 
para que exerçam com segurança e 
excelência todas as suas atividades. Os 
programas dos treinamentos devem ser 
revistos periodicamente para garantir uma 
visão atualizada das atividades de cada 
profissional. 

Funcionários sem utilizar EPI. 

Garantir a utilização dos equipamentos de 
modo correto, através de treinamento 
adequado, supervisão e fiscalização de um 
técnico de segurança do trabalho, do qual 
seria interessante a contratação 

Não fornecimento de respirador e protetor 
facial. 

Fornecer os equipamentos necessários 
para garantir a saúde e segurança do 
empregado nas execução de suas 
atividades. 

Ausência de sinalização em volta de 
escavações. 

Utilizar meios de sinalização como fitas 
zebradas e/ou cavaletes para delimitar 
áreas de escavação, visando a prevenção 
de acidentes. 

Ausência de proteção nas laterais de 
rampas. 

Fixar proteção nas laterais das  rampas, a 
fim de evitar quedas. 

Não utilização de ordem de serviço 

Elaborar a ordem de serviço para 
comunicar ao funcionário qual tarefa ele 
deverá realizar, quais procedimentos a 
serem adotados e conscientiza-lo dos 
riscos aos quais ele estará exposto. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o nosso projeto teve como objetivo aperfeiçoar os 

nossos conhecimentos e nos proporcionar experiência prática nas visitas que foram 

realizadas em campo, tendo a oportunidade de vivenciar como ocorre a gestão de 

saúde e segurança no trabalho de uma empresa, para que no futuro possamos ter 

conhecimento prático na área. 

A segurança do trabalhador não se limita apenas no uso do EPI, Tem de 

ser feito um projeto de conscientização para que o colaborador faça o seu trabalho 

com cautela, evitando eventuais acidentes. 

5.1 Cumprimento dos objetivos do trabalho 

O objetivo geral do projeto “Identificar os riscos presentes nos canteiros 

de obras dos colaboradores de uma empresa de engenharia civil.” foi cumprido pois 

foi nas visitas realizadas que foi possível obter os dados necessários para identificar 

os riscos presentes nos canteiros de obra onde os colaboradores da empresa 

prestam serviços 
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O objetivo especifico “Apontar os riscos ocupacionais existentes nos 

canteiros de obras visitados” também foi cumprido, pois foi parte fundamental para a 

elaboração das tabelas existentes neste projeto. 

O objetivo especifico “Verificar os programas de saúde e segurança 

praticados pela empresa” foi cumprido com êxito, pois tivemos acesso em uma das 

visitas ao PPRA, PCMSO e LTCAT da empresa, além de obter dados referente a 

gestão de saúde e segurança, conversando com dois tecnólogos em edificações da 

empresa. 

O item dos objetivos específicos “Investigar a relação dos funcionários 

com a sua segurança no trabalho” foi cumprido pois com os questionários e 

conversas realizadas foi possível conhecer a relação deles com a segurança no 

trabalho. 

No último objetivo especifico “Elaborar sugestões para melhoria da gestão 

de Segurança do Trabalho da empresa” foi cumprido com sucesso, pois com a 

análise da equipe do projeto integrador deu-se avalição as inconformidades nos 

canteiros de obra visitados e sugestões para melhorias. 

5.2 Facilidades e dificuldades encontradas 

O que possibilitou o desenvolvimento do projeto foi a total liberdade com 

as datas e horários das visitas, acesso aos documentos internos da empresa, além 

do apoio e cooperação dos funcionários entrevistados, que recepcionou o grupo 

sempre com muita educação e disposição. 

O grupo teve como maior complicação a elaboração da parte escrita do 

projeto, devido a dificuldade de transcrever para o corpo do trabalho as ideias e os 

dados obtidos durante as visitas. Outra dificuldade encontrada foi reunir todos os 

integrantes do grupo para realizar as visitas e pesquisas bibliográficas. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS 

1 - Grau de ensino (completo): 

2 - Qual a sua profissão? 

3 - Atualmente a sua relação jurídica de emprego é: 

4 - Horário de trabalho praticado? Quantas horas trabalha por dia? 

5 - Há quanto tempo trabalha na Construção Civil? 

6 - Há quanto tempo trabalha na Empresa atual? 

7 - Caracterize e descreva o trabalho que faz diariamente. 

8 - Como é que classifica o seu ambiente de trabalho, relativamente aos seguintes 

fatores: 

9 - Como classifica o seu ambiente de trabalho, relativamente aos seguintes fatores: 

Iluminação: Muito boa (   ) Boa (   ) Suficiente (   ) Insuficiente (   ) 

Ruído: Excessivo (   ) Forte (   ) Fraco (   ) Inexistente (   ) 

Vibrações: Excessivo (   ) Forte (   ) Fraco (   ) Inexistente (   ) 

10 - No seu local de trabalho, a quais tipos de riscos está mais sujeito? 

Vírus/Bactérias/Calor/Frio/ Ruído/Vibrações/Radiações/Produtos químicos/ 

Acidentes/Outros Quais?__________________________ 

10.1 - Como faz para prevenir/evitar esses riscos? 

 Utiliza equipamentos de proteção individual 

 Utiliza equipamentos de proteção coletiva 

 Respeita a sinalização existente nas zonas de produção 

 Diminui o tempo de exposição ao risco 

 Alterna as tarefas a executar com um colega  

 Adquire informação/ formação sobre os riscos potenciais da exposição 

 Adquire informação sobre o modo de utilização dos equipamentos  

 Procede ao controlo médico (exames periódicos)  

 Procura ter uma alimentação equilibrada  

 Evita bebidas alcoólicas antes e durante o período de trabalho  

 Nenhuma das alíneas anteriores 

11 - Entende que as regras e procedimentos em matéria de segurança são 

necessárias? 

12 - Já sofreu algum acidente no local de trabalho? 

12.1 - Se sim, quantos? 

12.2 - Onde ocorreu o último acidente? 

13 - Recebe algum tipo de treinamento? 
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