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Professora Carolina Barros 

EDIFICAÇÕES 
Técnicas construtivas 
Memória de aula 02 

CANTEIRO DE OBRA 
 

1. MOTIVOS PARA A ORGANIZAÇÃO DO LAY OUT DO CANTEIRO DE OBRAS 

• Aperfeiçoar os fluxos. 
• Minimizar as distâncias entre os materiais, equipamentos e o local de utilização, ou 

seja, diminuir o transporte. 
• Aumentar a segurança e higiene na obra, criando um ambiente de trabalho 

agradável para os trabalhadores. 
• Diminuir problemas ergonômicos. 

o Caminhões betoneira 
o Caminhões de transporte de outros 

materiais 
o Containeres de entulho 
o Transpallets 
o Carrinho-de-mão, girica e carrinho 

plataforma 
o Pessoal da obra 
o Visitantes 

• Definir conforme a estratégia de ataque à 
obra, o sistema de recebimento, transporte e  armazenamento de materiais. 

• Promover a melhoria do posto de trabalho. 
• Facilitar o controle dos estoques de materiais para impedir o acúmulo 

desnecessário ou a falta de materiais. 
• Projetar as instalações provisórias de água, esgoto, de energia e telefônicas, de 

acordo com as necessidades da obra, possibilitando o orçamento dessas 
instalações. Exemplo: número de postes, dimensões das edificações provisórias e 
das tubulações hidráulicas e elétricas. 

• Evitar locais provisórios de armazenamento, para evitar o duplo manuseio e 
conseqüentes perdas. 

• Transmitir boa impressão aos clientes que visitam a obra.  

2. DIRETRIZES 

NR-18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO (Ministério do Trabalho); 

NB-1367 (NBR 12284) - ÁREAS DE VIVÊNCIA EM CANTEIROS DE OBRAS (ABNT). 

A “área de trabalho fixa e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de 
uma obra” (NR-18); 

 O conjunto de “áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, 
dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência (NB-1367). 

NR18 – Norma Regulamentadora 
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18.1.1. Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes de ordem administrativa, de 
planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e 
sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de 
trabalho na Indústria da Construção. 

18.1.2. Consideram-se atividades da Indústria da Construção as constantes do Quadro I, 
Código da Atividade Específica, da NR 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho e as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e 
manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, 
inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo.  

• Para tanto, para melhorar as condições e o Meio Ambiente do Trabalho, 
há necessidade que a obra tenha o devido planejamento e treinamento, 
conforme segue: 

•  O Planejamento – abrange o cumprimento das Normas Ambientais, a 
preservação de danos nas edificações vizinhas, e todos os procedimentos que 
assegurem a segurança e a saúde dos operários (trabalhadores). 

•  O Treinamento – a NR-18 determina que todos os operários recebam 
treinamento dentro do seu horário de trabalho. Antes de iniciar suas tarefas, 
deve ser informado sobre as condições e riscos de sua função e as medidas 
coletivas e individuais adotadas. 

 

•  Para atingir esses objetivos as empresas construtoras devem fornecer: 
 - vestimenta e EPI (Equipamento de Proteção Individual); 
 - cinto de segurança tipo pára-quedista  
- adoção de bandeja – para prédios com mais de quatro pavimentos, ou altura equivalente 
(~12m) 
 -guarda-corpo – proteção contra quedas de altura (telas e/ou). 
 - elevador de cargas – com capacidades previstas 
• Áreas de Vivência (lavanderia, alojamentos e área de lazer) quanto houver trabalhadores 

alojados 
- Ambulatório – quando houver 50 ou mais trabalhadores na obra; 
- Instalações Sanitárias/vestiários – um vaso sanitário/mictório/lavatório para cada 
20 operários e um chuveiro para cada 10; 
 - Refeitório – mesas com tampos laváveis, idem para os pisos; 1m2/trabalhador; não 
ficar situado em subsolos ou porões; não ter comunicação com instalações sanitárias; 
pé direito mínimo 2,80m;  
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 - Alojamentos – dormitórios confortáveis e arejados, pé-direito 2,5m cama simples e 
3,0m beliche; é proibido instalá-los em subsolos ou porões;  

O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, é 
regulamentado pela Norma Regulamentadora 18 (NR 18). 

O PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) é 
um plano que estabelece condições e diretrizes de Segurança do Trabalho para obras e 
atividades relativas à construção civil. 

Quais são os objetivos  e como é elaborado o PCMAT? 

 Garantir, por ações preventivas, a integridade física e a saúde do trabalhador da 
construção, funcionários terceirizados, fornecedores, contratantes, visitantes, etc.; 

 Estabelecer um Sistema de Gestão em Segurança do Trabalho nos serviços relacionados 
à construção, através da definição de atribuições e responsabilidades à equipe que irá 
administrar a obra. 

A Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, que contempla a Norma 
Regulamentadora nº 18 (NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção), especifica a obrigação da elaboração e implantação do PCMAT em 
estabelecimentos (incluindo frente de obra) com 20 trabalhadores (empregados e terceirizados) 
ou mais.  

A falta deste implicará nas penalidades previstas na legislação que poderão variar de multa até 
a paralisação das atividades do estabelecimento em questão. 

O PCMAT deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado.  

O proprietário do estabelecimento e seus contratados são responsáveis pela implementação do 
PCMAT. 

A elaboração do programa se dá pela antecipação dos riscos inerentes à atividade da 
construção civil. O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR-9 – Programa de 
Prevenção de Riscos Industriais é aplicado métodos e técnicas que têm por objetivo o 
reconhecimento, avaliação e controle dos riscos encontrados nesta atividade laboral. 

A partir deste levantamento, são tomadas providências para eliminar ou minimizar e controlar 
estes riscos, através de medidas de proteção coletivas ou individuais.  

É importante que o PCMAT tenha sólida ligação com o PCMSO (Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional), uma vez que este depende do PCMAT para sua melhor aplicação. 

De acordo com a NR-18, somente poderá elaborar um PCMAT profissional legalmente habilitado 
em Segurança do Trabalho. 

3. ESTUDO PRELIMINAR DO CANTEIRO DE OBRAS 

A programação do canteiro de obra é um dos passos mais importantes antes do início, pois dela 
dependerá o aproveitamento racional da mão de obra e dos equipamentos a serem utilizados.  

 No estudo preliminar do Canteiro de Obras, ainda na fase de planejamento, diversos itens de 
vital importância devem ser considerados. Entre eles: 

1) Ligações de água, energia elétrica, esgoto e telefone, devendo ser solicitadas, junto às 
respectivas Concessionárias, as informações necessárias.  
2) Localização e dimensionamento, em função do volume da Obra, de áreas para 
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armazenamento de materiais a granel (areia, brita, etc.).  
3) Localização e dimensionamento, em função do efeito máximo previsto para a Obra, das 
Áreas de Vivência, com as seguintes instalações:  
 

Vestiários. 
Alojamento. 
Local de Refeições. 
Cozinha (quando for previsto o preparo de refeições). 
Lavanderia. 
Área de Lazer. 
Ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinqüenta) ou 
mais trabalhadores. 

4) Localização e dimensionamento das centrais de: 

Massa (betoneira) 
Minicentral de concreto, quando houver. 
Armação de Ferro. 
Serra Circular. 
Armação de forma. 
Pré-montagem de Instalações 
Soldagem e Corte a Quente. 
Outras. 

5) Localização e dimensionamento dos Equipamentos de Transporte de Materiais e Pessoas: 

Grua.  
Elevador de Transporte de Materiais (Prancha).  
Elevador de Passageiros (Gaiola) 

6) tapumes ou barreiras para impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços. 

7) Verificação das diversas interferências com a comunidade e vice versa. 

8) Análise cronológica da instalação do Canteiro e das atividades de Máquinas e Equipamentos 
fixos, para determinar, com antecedência, sua disposição e construção. 

FASES DA IMPLANTAÇÃO 

Na implantação de um Canteiro de Obras, deve-se procurar evitar, ao máximo,  o deslocamento 
das instalações durante a execução do projeto, evitando desperdício de material e mão-de-
obra. 

Em terrenos de área reduzida, particularmente nos grandes centros urbanos, é muitas vezes 
necessária a implantação de um Canteiro de Obras inicial, com muitas deficiências e pouco 
conforto para os trabalhadores.  

Nestes casos, somente após a desforma de duas ou três lajes, poderá a administração da obra 
implantar um canteiro em condições satisfatórias. 
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A fase de implantação divide-se em três etapas: 

Inicial: serviços que interferem com a implantação do canteiro 

• Demolições 
• Movimentos de terra 
• Obras de contenção 
• Obras de drenagem 
• Fundações 
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Intermediária: caracterizada pelo grande volume de serviços e atividades 

• Estrutura 
• Vedos  
• Cobertura 
• Instalações 
• Pavimentos 

     

Final: grande diversidade de serviços e atividades 

• Paramentos/revestimentos 
• Vãos (caixilhos) 
• Acabamentos 

     

 

4. ELEMENTOS PARA O PROJETO DO CANTEIRO  

Condicionantes 

 Sondagem e levantamento planialtimétrico: conhecer o terreno e o tipo de solo; 
 Edificações/construções do terreno e da vizinhança: acautelamento contra danos às 

edificações existentes; 
 Vias de acesso e códigos de trânsito locais: planejamento da recepção/retirada de 

materiais e equipamentos; 
 Infra-estrutura urbana; 
 Código de obras e edificações do município: adequar o canteiro às restrições legais; 
 Processos e métodos construtivos 
 Nível de ruído 

Elementos de infra-estrutura do canteiro 

• Instalações provisórias: 
– Energia elétrica 
– Água/esgoto 

• Armazenamento de materiais (perecíveis e não perecíveis) 
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• Almoxarifado 
• Refeitório 
• Sanitários/vestiários 
• Alojamento 
• Ambulatório 
• Armazenagem e manipulação de resíduos: 
• Escritório 
• Garagem 
• Oficina de manutenção 
• Área de descanso/lazer  

Elementos relacionados à produção 

• Central de concreto 
• Central de argamassa 
• Central de preparo de armaduras 
• Central de produção de fôrmas 
• Central de produção de pré-moldados 
• Oficina de montagem de instalações e caixilhos 

 

Para sua implantação deve-se considerar o plano definitivo da obra envolvendo suas fases 
de desenvolvimento. 

 Organização do canteiro – considera-se a instalação principal e posteriormente os 
equipamentos, de maneira que o fluxo de operações não apresente cruzamentos, conflitos. 

As inúmeras soluções que podem ser obtidas para determinada obra, levam a construtora a 
estudar, projetar e implantar o canteiro para atender o desenvolvimento pleno das obras, 
evitando a improvisação. 

 O Sistema construtivo em metal, possibilita a organização de um canteiro mais racional e 
limpo, resultando numa otimização do trabalho da obra em geral. 

 O mesmo ocorre quando se utiliza componentes pré-moldados de concreto e outros materiais. 

  O canteiro, por ser um lugar, onde trabalham seres humanos, torna-se responsabilidade de 
todos aqueles participantes no processo de produção do edifício, tornando-o local mais 
humano, dotado de Segurança e Saúde do Trabalho.  

5. GESTÃO DE RESÍDUOS  

LEI DE CRIMES AMBIENTAIS: LEI DE CRIMES AMBIENTAIS:  
Estabelece que a disposição de resíduos sólidos em desacordo com a legislação é crime 
ambiental  

RESOLUÇÃO CONAMA 307 (Conselho Nacional do Meio Ambiente): 
Disciplina o gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil, atribuindo 
responsabilidades aos grandes geradores e ao poder público municipal 

LEIS MUNICIPAIS: Tornam aplicáveis localmente as diretrizes da resolução CONAMA 307 

Responsabilidades 

• Caracterização 
• Seleção/triagem 
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• Condicionamento 
• Transporte 
• Destinação 

Seleção/triagem  

• Sinalização e ordenação de fluxos 
• Treinamento das equipes 
• Dispositivos de transporte e captação diferenciada 
• Arranjo físico do canteiro adequado aos novos fluxos 

Destinação  

•  Orientação para reuso/reciclagem 
•  Destinação adequada f(tipo de resíduo) 
•  Aproveitamento em obra: argamassas, concretos, blocos, metais, madeira... 

Classificação e destinação dos resíduos (NBR15. 114 e Resolução CONAMA 307 e 348) 

• Classe A: concreto, alvenaria, argamassa, solos reutilizados ou reciclados na forma de 
agregados ou dispostos em Aterros de Resíduos de Construção Civil 

• Classe B: plásticos, papéis, metais, madeira reutilizados, reciclados ou encaminhados a 
armazenamento temporário  

• Classe C: resíduos sem tecnologias de recuperação: gesso destinado conforme norma 
técnica específica  

• Classe D: perigosos: tintas, solventes, resíduos de instalações radiológicas, industriais, 
amianto destinados conforme norma técnica específica  
 

 Muitas cidades já têm implantado, ou em fase de implantação, um Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, que tornam possível o correto tratamento ao 
RCD, por providenciarem locais adequados para a destinação dos seus diferentes materiais 
componentes. 

 O município de São Paulo conta com 34 Eco Pontos – locais de entrega voluntária de 
pequenos volumes de entulho (até 1 m³), grandes objetos (móveis, poda de árvores etc.) e 
resíduos recicláveis. 

 Para receber volumes maiores, existem até o momento cinco ATTs (Áreas de 
Transbordo e Triagem) licenciadas; 

 O transporte até os locais de deposição e/ou reciclagem autorizados deve ser realizado 
por empresas credenciadas, para tanto deve ser exigido da empresa transportadora o 
certificado de transporte de resíduos - CTR (instituído pelo Decreto nº 45.959, de 6 de junho de 
2005) 

6. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES  

Equipamentos e máquinas  

 A tecnologia da construção está vinculada às organizações especializadas em cada 
técnica que comparecem no canteiro como subempreiteiras. 

  Estas trazem seu próprio equipamento, cabendo, no entanto à empresa empreiteira, 
responsável principal pela obra, o fornecimento do equipamento básico e complementar.  
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  Dentre os equipamentos destacam-se: Betoneiras, vibradores, armazenagem dos 
insumos básicos; Transporte de materiais 

Máquinas – em função do método construtivo, convencional ou industrializado compreendem:  

• - Máquinas fixas – de cortar ferro, serras circulares, transformadores, 
centrais de concreto, complementam os equipamentos já citados.  

• - Máquinas móveis – betoneiras, monta carga, galeotas ou giricas, 
vibradores, serras manuais, furadeiras etc. 

• - Máquinas para processo industrializado de construção – autogruas, 
gruas, pórtico ou cavalete. Sua escolha depende do tamanho das peças, 
materiais a serem transportados. 

Armazenamento de materiais  

Materiais perecíveis 

 - cimento/cal/gesso – deve ter depósito específico, isento de umidade, 
ventilado, empilhado sobre tablado de madeira elevado do solo. Em 
construções de grande porte, são armazenados em silos. 

Materiais especiais – deterioram com facilidade, e são caros (tintas, ferragens, fiação, 
canalização, madeira) armazenagem específica 

Materiais de acabamento – azulejos, peças sanitárias, podem ser armazenados 
posteriormente (após os vedos) em local apropriado. 

Armazenamento de materiais não perecíveis  

 - pedra e areia – armazená-los em locais próprios, evitando evasão, 
desperdício. Localizar próximos à betoneira e ao preparo das argamassas.  

 - tijolos – empilhados por meio de amarração (fiadas), área de 0,25m2 para 
250 unidades, altura de 1,65m.  

 - blocos de concreto – idem tijolo, empilhados em paletes próximos às gruas.  
 - madeira - para fôrmas e telhado, classificada por bitolas e tabicadas (área de 

6m de comprimento por 1m para cada m3 de madeira). 
 - armaduras (barras de aço) – área de 15m x 0,50m para cada tonelada 

(prever área para bancada para dobragem).  

Instalações 

Áreas de Vivência 

O Canteiro de Obras deve dispor de: 

1) Instalações Sanitárias 

As instalações sanitárias devem: 

a) Ter portas de acesso que impeçam o seu devassamento e ser construídas de modo a manter 
o resguardo conveniente. 

b) Estar situadas em locais de fácil e seguro acesso e no máximo a 150m (cento e cinqüenta 
metros) de distância do posto de trabalho. 

c) Ser constituídas de: 
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-Um conjunto composto de lavatório, vaso sanitário e mictório, para cada grupo de 20 (vinte) 
trabalhadores ou fração. 
-Um chuveiro, para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração. 

A fim de estimar a área necessária para as instalações sanitárias, devem ser considerados: 

-Número máximo de trabalhadores na obra. 
-Para cada vaso sanitário: 1,00m2. 
-Para cada chuveiro: 0,80m2. 
-Para lavatório, espaçamento: 0,60m2. 
-Para mictório, espaçamento: 0,60m2. 

2) Vestiário 

Todo Canteiro de Obras deve possuir vestiário para troca de roupa dos trabalhadores que não 
residam no local. 

Os vestiários devem: 

-Ter armários individuais dotados de fechadura ou dispositivo com cadeado. 
-Ter bancos, com largura mínima de 0,30cm (trinta centímetros). 

3) Alojamento 

O alojamento do Canteiro de Obras deve: 

-Ter área mínima de 3,00m2 (três metros quadrados) por módulo cama/armário, incluindo a 
circulação.  
-Ter no máximo duas camas na vertical (beliche).  
-Ter lençol, fronha e travesseiro por cama, em condições adequadas de higiene, e cobertor, 
quando as condições climáticas o exigirem.  
-Ter armários duplos, individuais. 

É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca no alojamento, na proporção de 
1 (um) bebedouro para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração. 

4) Local para as refeições 

É obrigatória a existência de local adequado para as refeições, que deve: 

-Ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições 
e com assentos em número suficiente para atender os usuários.  
-Ter lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior. 

Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não da cozinha, deve haver 
local exclusivo para o aquecimento das refeições. 

5) Cozinha, (quando houver preparo de refeições) 

Quando houver Cozinha no Canteiro de Obras, ela deve: 

-Ter pia para lavar os alimentos e utensílios. 
-Possuir instalações sanitárias, que com ela não se comuniquem, de uso exclusivo dos 
encarregados de manipular gêneros alimentícios, refeições e utensílios. 
-Possuir equipamentos de refrigeração, para preservação dos alimentos. 

6) Lavanderia 



 

Pá
gin

a1
1 

 

Deve haver um local próprio, coberto, ventilado e iluminado, para que o trabalhador alojado 
possa lavar secar e passar suas roupas de uso pessoal. 

Este local deve ter tanques individuais ou coletivos em número adequado. 

7) Área de Lazer 

Deve ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados, podendo ser usado o local 
de refeições para este fim. 

8) Ambulatório 

As frentes de trabalho com 50 (cinqüenta) ou mais trabalhadores devem ter um ambulatório. 

Neste ambulatório, deve haver o material necessário à prestação de Primeiros Socorros, 
conforme as características da atividade desenvolvida. Este material deve ser mantido guardado 
e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. 

9) Disposições Finais 

Nas áreas de Vivência dotadas de alojamento, deve ser solicitada à Concessionária local a 
instalação de um telefone comunitário ou público. 

É obrigatório o fornecimento gratuito, pelo empregador, de vestimenta de trabalho e sua 
reposição, quando danificada. 

c) Escritórios e Depósitos 

O escritório é uma construção, normalmente de madeira, cujo acabamento é feito com maior 
ou menor esmero, conforme a previsão do prazo de funcionamento no local ou das 
características da obra. Compõem-se, geralmente, de dependências para os seguintes 
elementos da Administração da Obra: 

1) Engenharia (Gerentes e Engenheiros). 
2) Estagiários e Técnicos. 
3) Mestre-de-Obras. 
4) Encarregado de Escritório e Auxiliares. 
5) Segurança do Trabalho. 
6) Ambulatório. 
7) Sanitários. 
8) Encarregados. 

É comum prever-se uma sala de reuniões, destinada a estudar o planejamento e a coordenador 
os serviços, além de controlar sua execução e desenvolvimento. De preferência, os escritórios 
do Engenheiro e Mestre-de-Obras devem ter visão para o Canteiro de Obras. 

Na sala do Encarregado de Escritório, deve ficar uma relação de telefones de emergência, e no 
caso de a Obra não comportar enfermaria, ficar também um estojo de Primeiros Socorros. 

A sala da Segurança do Trabalho deve atender também aos elementos de apoio da Obra, tais 
como: Assistente Social do Trabalho, Psicóloga do Trabalho, Nutricionista, etc. 

d) Portaria 

A Portaria da Obra deve ficar junto à porta de acesso do pessoal e ser suficientemente ampla 
para manter um estoque de EPI, a ser fornecido aos visitantes. 
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A guarita deve ser localizada de modo que o vigia possa controlar os acessos da Obra. 

O Encarregado ou Chefe da Portaria, além de anotar o nome e a identidade dos visitantes, não 
deve permitir a sua entrada na Obra, sem os Equipamentos de Proteção Individuais 
determinados pelas normas da empresa, e deve consultar a administração ou gerência da Obra, 
para autorização do acesso aos visitantes. 

e) Almoxarifado 

O almoxarifado deve ser construído, de preferência, separado dos escritórios, porém nas suas 
proximidades e mantido limpo e arrumado. Deve também ficar próximo das entradas e ser 
localizado de modo a permitir uma fácil distribuição dos materiais pelo canteiro. 

Os depósitos são locais destinados a estocagem de materiais volumosos ou de uso corrente, 
podendo ser a céu aberto ou cercado, para possibilitar o controle. 

MEDIDAS APROXIMANDAS DOS ELEMENTOS DO CANTEIRO DE OBRAS 
Almoxarifado – 7 x 3 = 21 m2  
Depósito de cimento – 7 x 1,5 = 10,5 m2 
Guarita – 1 x 1,5 = 1,5 m2 
Banheiro – 8 x 2 = 16 m2 
Alojamento – 10 x 3 = 30 m2 
Armazenamentos de insumos – 24 x 2 = 48 m2 
Estacionamento – 25 x 3 = 75 m2 
Escritório – 6,5 x 2 = 13 m2 (2 andares) 
Enfermaria – 3,5 x 2 = 7 m2 
Salão de jogos – 5 x 2 = 10 m2 
Lavabo – 2 x 1,5 = 3 m2 
Refeitório – 10 x 2,5 = 25 m2 
Cozinha – 5 x 2,5 = 12,5 m2 
Lavanderia – 2,5 x 2,5 = 6,25 m2 
Depósito de madeira – 7 x 3 = 21 m2 
Galpão de corte e armazenagem de formas – 12 x 3 = 36 m2 
Vestiário – 5 x 3 = 15 m2 
Depósito de tijolos – 
Depósito de aço – 15 x 0,4 = 6 m2 
Portão – 5 m 
Guincho – 4 x 3 = 12 m2 
Masseira/Betoneira – 5 x 4 = 20 m2 
Armazenamento de água – 3 x 2 = 6 m2 
 


