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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
T R I B U N A L R E G I O N A L DO TRABALHO DA 5 a REGIÃO
Departamento de Obras

Processo n° 09.53.09.0196-35

NOTIFICAÇÃO

Tendo em vista inspeçao realizada por Engenheira de Segurança do Trabalho deste
Tribunal, com intuito de verificar situações geradoras de risco de acidente de trabalho,
fica notificada a empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, pelo presente e documento
anexo, a apresentar Defesa Prévia, no prazo de cinco dias úteis, acerca da aplicação
da penalidade de advertência.

Salvador, 23 de março de 2012.

LIDIANE DE SOUZA LEITE PINHEIRO
Departamento de Obras/TRT 5a Região

CINZEL ENGENHARIA LTDA

»
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ESTABELECIMENTO: OBRA
ADMINISTRATIVO DA BAHIA

DO

TRT

5a

REGIÃO

NO

CENTRO

1.0-INTRODUÇÃO

Objetivando o atendimento às Normas de Segurança e Saúde
Qcupacional nas obras fiscalizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a
Região, bem como o trabalho na prevenção de acidentes e em atenção à
saúde e segurança dos trabalhadores, foram realizadas visitas à obra do prédio
denominado Administrativo 04, no Centro Administrativo da Bahia. Vale
salientar que tais inspeções tomar-se-ão uma constante na rotina da
fiscalização, tendo em vista a inserção de profissional de Engenharia de
Segurança do Trabalho, a partir de 01/03/2012, ao corpo funcional do
Departamento de Obras deste Tribunal.
Assim, em visitas/inspeções realizadas nos dias 06 e 07 de março do
ano em curso, foram constatadas algumas condições irregulares, denominadas
não conformidades. A obra, como é comum na indústria da construção civil,
apresenta ritmo de trabalho intenso e são notórios os riscos para a segurança e
a saúde dos trabalhadores, exigindo maior esforço em ações preventivas.
É de conhecimento da CONTRATADA que as "instalações deverão ser
executadas economicamente e deverão obedecer as normas de segurança e
de higiene do trabalho", uma vez que se trata de informação constante no
item 13.9 - INSTALAÇÕES, ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO E OBRIGAÇÕES
GERAIS do Edital de Licitação (PROCESSO N.° 09.53.09.0196-35 CONCORRÊNCIA N.° 004/09.

É importante ressaltar que ao se criar e manter ambientes favoráveis à
saúde e ao bem estar dos trabalhadores, além de cumprir obrigação legal, a
empresa contribui muito para que amplie sua produtividade e conquiste
resultados cada vez mais expressivos.
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Neste relatório apresentamos algumas situações encontradas no espaço
físico e instalações daquele ambiente e solicitamos providências, a fim de
minimizar ou eliminar os riscos ambientais provenientes dos elementos não
conformes.
2.0 - NÀO - CONFORMIDADES ENCONTRADAS
A seguir são relatadas algumas não conformidades encontradas nas
vistorias realizadas, com a finalidade de adequação da empresa às exigências
legais e contratuais.
•

Não foram encontrados ASO's (Atestado de Saúde Ocupacional) nas
pastas de todos os funcionários. Foi solicitada a regularização do
problema ao Técnico de Segurança do Trabalho e ao Engenheiro Celso.

•

O número de funcionários descrito no PCMSO está aquém do existente.
Necessidade de atualizar o Programa, adequando-o à realidade da obra;

•

Não foi identificada a existência de Mapa de Riscos. O mesmo deve
partir do Planejamento das Instalações Provisórias.

•

Foi solicitado informação sobre realização da SIPAT, tendo em vista que
a obra se prolongará por tempo superior a 01 (um) ano;

•

De acordo com Edital de Licitação, "Caberá a CONTRATADA todos os
serviços inerentes à operação, manutenção e segurança do canteiro,
bem como a vigilância destas instalações, a organização e manutenção
do esquema de prevenção de incêndio, estando entendido que os
custos relativos a estes serviços estão inseridos nos preços
apresentados". Porém, não foram identificados na obra mecanismos
inseridos nesse contexto, como extintores de incêndio. Corrigir a
situação com urgência, de forma a atender ao Contrato, bem como ao
item 18.26.1 e subitens da NR 18, conforme segue:

"18.26.1 É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às
necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores,
atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras.
18.26.2 Deve haver um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em
todos os locais da construção.
18.26.5 Os canteiros de obra devem ter equipes de operários organizadas e
especialmente treinadas no conoto manejo do material disponível para o
primeiro combate ao fogo."
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•

Especial atenção deve ser dada à limpeza da obra. Verificamos que
após conversa com o Técnico de Segurança da empresa Cinzel, esta
situação melhorou, mas ainda necessita ser observada;

•

O PCMAT não faz referência à estrutura metálica. Aparentemente, foi
elaborado tendo como referência outra obra, inclusive com concepção
de projeto divergente. Deve-se reelaborar o PCMAT, levando-se em
consideração os métodos construtivos e as etapas da obra do TRT-05 e
devem ser as inseridas as precauções que devem ser tomadas na
montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às
redes elétricas. O PCMAT deve conter:

"a) memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças
do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
b) projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as
etapas de execução da obra;
c) especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem
utilizadas;
d) cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no
PCMAT em conformidade com as etapas de execução da obra;
e) layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de
vivência;
f) programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes
e doenças do trabalho, com sua carga horária".
•

Na tentativa de mitigar as inconsistências do PCMAT, a empresa
entregou um Plano de Segurança do Trabalho, de acordo com a obra.
Porém, há necessidade de se melhorar as etapas atuais e futuras
("fabricação" e montagem dos brises, montagem e instalação da
esquadria em alumínio, argamassa projetada, Instalações elétricas) e
descrever quais as atividades que necessitam de permissão do trabalho.
Esta fiscalização entende que para o trabalho desenvolvido em altura
faz-se necessária a Análise de Risco e, nas atividades não rotineiras,
a emissão da Permissão de Trabalho. Porém, fica a cargo do
responsável pela Segurança do Trabalho na obra, identificar a
necessidade de tal documento (PT), inserindo a informação no Plano.
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Não foi previsto, no momento da concretagem, a cravação de grampos
para fixação de cintos de segurança, a uma distância de 1,00m da
periferia, consoante estabelecido no Plano de Segurança da empresa.
Foram identificadas algumas situações incoerentes com o que consta no
Plano de Segurança, como: piso de andaime sem forração completa,
ferramentas e/ou materiais soltos no piso dos andaimes e cinto de
segurança fixado na estrutura do andaime. Solicitamos maior vigilância
quanto às normas de segurança para utilização dessas estruturas;
A fiscalização identificou uso de andaimes, inclusive com rodízios, sobre
as bandejas de proteção, conforme Fig.01. Atender ao que preconiza a
Norma Regulamentadora n° 18, no item 18.15, "Andaimes e Plataformas
de Trabalho", com especial atenção ao que segue.

Fig.01 - Canteiro de Obras TRT-CAB

"18.15.1 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e
fixação, deve ser realizado por profissional legalmente habilitado.
18.15.1.1 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balanço
devem ser acompanhados pela respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica.
18.15.2.4 As montagens de andaimes dos tipos fachadeiros, suspensos e em
balanço devem ser precedidas de projeto elaborado por profissional legalmente
habilitado.
18.15.3 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, ser
antiderrapante, nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente.
18.15.6 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé,
inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro conforme subitem 18.13.5, com
exceção do lado da face de trabalho.
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18.13.5 A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, em
sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos:
a) ser construída com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para o travessão
superior e 0,70m (setenta centímetros) para o travessão intermediário;
b) ter rodapé com altura de 0,20m (vinte centímetros);
c) ter vãos entre travessas preenchidos com teia ou outro dispositivo que garanta o
fechamento seguro da abertura.
18.15.8 É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de
escadas e outros meios para se atingirem lugares mais altos.
18.15.10 Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre
base sólida e nivelada capazes de resistir aos esforços solicitantes e às cargas
transmitidas.
18.15.12 É proibido o trabalho em andaimes na periferia da edificação sem que
haja proteção tecnicamente adequada, fixada a estrutura da mesma.
18.15.26 Os rodízios dos andaimes devem ser providos de travas, de modo a
evitar deslocamentos acidentais.
18.15.27 Os andaimes tubulares móveis podem ser utilizados somente sobre
superfície plana, que resista a seus esforços e permita a sua segura
movimentação através de rodízios."
•

Embora a quantidade de empregados exceda o número de 50, não
existe ambulatório, conforme o item 18.4.1 alínea "h" da NR 18;

•

O item 18.4.2, da NR-18, trata das Instalações Sanitárias. Em relação ao
assunto as seguintes considerações devem ser atendidas:

- Deve ser disponibilizada água potável fresca filtrada ou de garrafão de forma
que a distância entre o posto de trabalho e o bebedouro, não seja superior a
lOOm no plano horizontal e a 15m no plano vertical. O bebedouro deverá ser
instalado na proporção de um para cada grupo de 25 trabalhadores ou fração
(18.4.2.10.10). Foi verificado apenas um ponto de água, existente nas
proximidades do Aimoxarifado e Vestiário. Atentar para o fato de que não é
permitido o uso de copo coletivo nos postos de trabalho.
- Colocação de lâmpadas nos vestiários e sanitários e verificação das
condições de ventilação do vestiário localizado no Canteiro do TRT, de forma a
atender o subitem 18.4.2.3, alínea "g".
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•

No trabalho de carpintaria, com serra circular, esta fiscalização alerta
para o seguinte:

- A empresa deve atentar para o item 18.7.1, da NR-18, que obriga que as
operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade
de carpintaria somente podem ser realizadas por trabalhador qualificado nos
termos da citada Norma;
- Quanto à utilização da serra circular, deve-se atender às disposições a seguir:
a) ser dotada de mesa estável, com fechamento de suas faces inferiores,
anterior e posterior, construída em madeira resistente e de primeira qualidade,
material metálico ou similar de resistência equivalente, sem irregularidades,
com dimensionamento suficiente para a execução das tarefas;
b) ter a carcaça do motor aterrada eletricamente, o que já ocorre, pelo que foi
informado pelo Técnico de Segurança da empresa e pode-se perceber;
c) o disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando
apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos;
d) as transmissões de força mecânica devem estar protegidas obrigatoriamente
por anteparos fixos e resistentes, não podendo ser removidos, em hipótese
alguma, durante a execução dos trabalhos;
e) ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do
fabricante e ainda coletor de serragem.
- A fiscalização não identificou, no momento da inspeção, atendimento ao item
18.7.3, ou seja, utilização de dispositivo empurrador e guia de alinhamento nas
operações de corte de madeira.
- Foi solicitado ao Técnico de Segurança da empresa Cinzel adequação das
lâmpadas de iluminação da carpintaria. Estas devem estar protegidas contra
impactos provenientes da projeção de partículas.
Obs.: A Fiscalização aconselha que seja fixada, na carpintaria, a relação dos
trabalhadores autorizados a operar a serra circular. Para o serviço o
trabalhador deverá utilizar capacete, protetor facial, protetor auditivo, luvas,
máscara descartável, avental e calçado de segurança.
•

A sinalização de segurança na obra é precária. Atentar ao que
regulamenta, principalmente, o item 18.27 (Sinalização de Segurança)
da NR-18.

"18.27.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de:
a) identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras;
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b) indicar as saídas por meio de dizeres ou setas;
c) manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares;
d) advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes
móveis das máquinas e equipamentos.
e) advertir quanto a risco de queda;
f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a
atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao
posto de trabalho;
g) alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de
materiais por grua, guincho e guindaste;
h) identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra;
i) advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé~direito for
inferior a 1,80m (um metro e oitenta centímetros);
j) identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas
e radioativas."
•

Em relação ao serviço de soldagem, a CINZEL deve exigir da
terceirizada:
- existência de dispositivo de segurança no equipamento de solda e
corte (dispositivo contra retrocesso de chama e válvula de contra fluxo);
- que a operação seja feita por profissionais qualificados;
- impedir o uso de lubrificantes com hidrocarbonetos, tais como: óleo,
graxas, solventes e outros, próximos aos cilindros de oxigénio, a fim de
se evitar explosão.

•

Em relação às instalações elétricas provisórias, foi solicitada uma
revisão dos quadros elétricos, devendo-se atender ao que rege a NR-18,
uma vez constatada algumas irregularidades.
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18.21.6 Os circuitos elétrícos devem ser protegidos contra
impactos mecânicos, umidade e agentes corrosivos.
18.21.11 As instalações elétricas provisórias de um canteiro
de obras devem ser constituídas de:
a) chave geral do tipo blindada de acordo com a aprovação
da concessionária local, localizada no quadro principal de
distribuição.
b) chave individual para cada circuito de derivação;
c) chave-faca blindada em quadro de tomadas;
d) chaves magnéticas e disjuntores, para os equipamentos.
18.21.16 As estruturas e carcaças dos
elétrícos devem ser eletricamente aterradas.

equipamentos

18.21.18 Os quadros gerais de distribuição devem ser
mantidos trancados, sendo seus circuitos identificados.
Flg.02 - Canteiro de Obras TRT-CAB

Obs.: Ao manter os quadros de distribuição fechados, evita-se que os operários
tenham contato com partes energizadas ("vivas") e guardem objetos dentro
deles. Os quadros de distribuição precisam estar devidamente sinalizados,
para evitar acidentes.
•

Foram encontradas escadas de uso individual (de mão) construídas de
forma insegura. Quanto a este item, a fiscalização recomendou ao
Técnico de Segurança os correios uso e construção das mesmas,
conforme indicação da Fig. 03.

Fig. 03 - Fonte: Fundacentro/RTP-04
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- O prolongamento da escada deve ser equivalente a 1,00
m (um metro) acima do ponto de apoio superior, o que não
foi verificado na visitada;
- Deve ser revisto o piso em que está sendo posicionada a
escada, pois o mesmo deve ser horizontal, plano e
resistente, garantindo sua perfeita estabilidade;
Fig. 04 - TRT/CAB

Obs.: É importante salientar que ao necessitar transportar materiais e/ou
ferramentas quando do uso da escada de mão, estes devem ser levados em
bainhas, sacolas ou içados por meio de corda e roldana, para que as mãos
fiquem livres para segurar nos montantes.
As escadas devem ser guardadas horizontalmente, livres da ação de
intempéries e sustentadas por suportes fixos na parede, o que não foi
possível constatar na obra. Salientamos a importância que deve ser
dada à inspeção rotineira das escadas antes de seu uso e instalação.
Especial atenção deve ser dada às Medidas de Proteção contra Quedas
de Altura. Verificamos, em algumas ocasiões, a presença de trabalhados
próximos às partes periféricas das lajes sem o uso adequado dos cintos
de segurança. Foi solicitado ao Técnico de Segurança da
CONTRATADA maior cuidado com tais situações, principalmente no
trabalho de soldagem e pintura da estrutura.
O item 18.13.2.1, afirma que "as aberturas, em caso de serem utilizadas
para o transporte vertical de materiais e equipamentos, devem ser
protegidas por guarda-corpo fixo, no ponto de entrada e saída de
material, e por sistema de fechamento do tipo cancela ou similar".
Verificar abertura por onde passa o guincho foguete e implantar medidas
de proteção de forma a atender o citado item da NR 18.
A Fiscalização solicita, ainda, melhor sinalização na utilização de
elevador de passageiros para transporte de cargas por meio de cartazes
em seu interior, onde conste de forma visível, os seguintes dizeres, ou
outros que traduzam a mesma mensagem: "É PERMITIDO O USO
DESTE ELEVADOR PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, DESDE
QUE NÃO REALIZADO SIMULTÂNEO COM O TRANSPORTE DE
PESSOAS".
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3.0 - CONCLUSÃO
Diante das abordagens feitas neste relatório, a Fiscalização solicita
atendimento aos preceitos legais, lembrando que a observância à NR 18, em
maior destaque, não desobriga a empresa do cumprimento de outras
disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras
ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios, e outras, oriundas de
convenções e acordos coletivos de trabalho.
As ações corretivas e preventivas devem ser eficientes e as
implementações devem ser de forma urgente e permanente.

Salvador (BA), 22 de março de 2012

Lidiane de Souza Leite Pinheiro
TRT05/ Dep. de Obras/Eng.a de Segurança do Trabalho
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CINZEL
Salvador, 29 de março de 201Z
CT 11.12
AO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5a REGIÃO.

Att.; Udtíne de Souza Leite finteto
do QbrasfTRT S* Regiio
Rei; Processo n° 09.53.09.0196-35
Prezada,
Vimos através desta apresentar defesa prévia referente à notificação, processo ~c
09.53.09.0196-35, encaminhando em anexo o relatório com as medidas que estão
sendo adotadas no canteiro da obra, da construção do edifício Administrativo 4 no que
diz respeiro à Segurança e Saúde do trabalhador

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Engen

iro Magalhães
Responsável

CINZEL 6nowrt«rta Udft. - Rua s&> Moutí. ioeo -

- re - CEP: 5ae50-ooo

CINZEL
RELATÓRIO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS NA OBRA DO EDIFÍCIO
ADMINISTRATIVO 4, QUE COMPÕE A NOVA SEDE DO TRT/SA.

Índice
1.
2.

Objetivo
Medidas e Ações Adotadas

1. OBJETiVO
Apresentar ao Tribuna! Regional do Trabalho as medidas que estão sendo adotsdas ;"
canteiro da obra, no que diz respeirc à Segurança e Saúde do trabalhador.

Z MEDIDAS E AÇÕES ADOTADAS
Considerando a obra como atípica, sendo visível a dificuldade de implantação de 3igumas
medidas preventivas de acordo com a Norma salientamos que estas medidas sstáo
sendo desenvolvidas de forma que possamos atender a segurança do trabalhador bsrn
como 3 execução do projetc Exemplo desís dífic-uldade é 3 fixação dos crises, oncíe não
poderemos montar andaimes fachadeiros - tidos como básicos para acabamentos ^as
edificações e mensionados no Plano de Segurança - s seremos obrigados a -r.nn-tar
plataformas, que talvez sirvam de apoio a torres de andaimes Estas plataformas são
coleccionadas nc próprio Soca! de trabalho e sob medidas r-ara oje oossam^s sc^ca"-las ã situação

Dizemos "talvez" por ainda estarmos estudando 3 situação com a

f"í~íí3}:c!cjíjÇ- á?1 ^3Zõ^ o mç?—or DOSt>i'víV O -"t^''te ^este com^ntárv^ R tj?n ^om^rrtf^ i^r^h"""^" ^
complexidade e dificuldade da obra
As -Teauiar;ci3de notificadas -r re'atõnr d~: ír:speç-ão d5 E^genhe^a cie Segurança; cnc
Trabalho Lidiane Pinheiro,

estão tendo as medidas

reventivas adotades

Os funcionários que estavam com seus ASO's atrasados (Exames
estão

os mesmos
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andamento da obra, estão sendo liberados quatro funcionários por dia.

*

O PCMSO já foi revisado, tendo sido corrigido o número de funcionários oe.ni
como feitas iodas as atuahzações necessárias Uma cópia deste programa estará â
disposição da fiscalização do Tribuna! Regional do Trabalho, na próxima SegundaFeira

«

O Mapa de Riscos de toda instalação provisória e construção do Edrício
Administrativo 4 está disponível, para esta fiscalização

por meio eíelrõn-co :\?3

próxima Segunda-Feira estará disponível também por meio físico

*

Por se tratar de evento que necessite tempo para realização informamos aue a
mesma está sendo organizada, sendo o esboço da mesma fornecido a este órgão
dentro de alguns dias

*

Os extintores de incêndio já se encontram fixados em seus devidos locais

*

Quanto à questão da limpeza foram organizados gruccs cie trabalhadores psrs
limpeza e organização de todas as !a:es. arrumação e limpeza do térreo 'érea
externa) e limpeza das Plataformas de Proíeçâo Principal e Secundárias

»

Foram contactadas algumas empresas prestadoras cie serviços na elaboracsc cíe
programas de segurança e soltadas algumas proocstas

Porém estados

aguardando a proposta do SESI A atualização do PCMAT será feita tão !oçc o
SÉS! nos dê um retomo, previsto para a próxima semana

*

Os grampos para a fixação dos Cintos de segursncs quando na concretagem
fora?~ previstos e colocados Porérr estes grampos foram colocados aoengs o?r?
serem utilizados no fechamento cio núcíeo. com os blocos de cimento serviço c^*?
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que já foi concluído. No Plano de Segurança não contempla que estariam fixados à
distância de 1,00 m da perifena, pois estamos tratando de uma edificação atípica,
onde fazem-se necessárias várias adaptações in loco. Os grampos não foram
fincados no concreto, mas, na época, soldados à estrutura metálica, o
promoveu muita segurança.

•

Com aquisição de chapas de madeiriíe estamos melhorando a forraçâo dos pisos
de trabalho nos andaimes e plataformas de trabalho para que os mesmos possam
estar de acordo com a Norma Regulamentadora e o Plano de Segurança
elaborado. As teias de proteçao entre travessas, exigidas pela NR-18 não são
colocadas devido a riscos de incêndio

Os andaimes montados sobre as

Plataformas de Proíecão (bandejas) ja foram desmontados Quanto ao c>nlc de
segurança fixado à estrutura do andaime, estamos intensificando os treinamentos
para que os trabalhadores estejam mais conscientes de suas responsabilidades

*

A Cinzel íern o efeíivo atuai do Edifício Administrativo 4 de 49 funcionários A core
dispõe de Caixa de Primeiros Socorros, com material para curativos em pequenas
lesões sendo as mais graves encaminhadas para os Sen/iço Médico da Rede
Pública.

»

Para evitar o deslocamento do trabalhador a uma distância maior que 15 rr:
(vertical) está sendo instalado um gelágua no pavimento térreo (pavimento
localizado na metade da altura cio edifício) A iluminação dos banhei-os -oi
normalizada com lâmpadas fluorescentes e a ventilação natural melhorada

A lámoada do seíor cie carpintana. aue deve esíar protegida contra ír
mecânicos já foi instalada Quanto ao dispositivo empurrador foi preparada u
madeira na própria obra e onentados os operadores da serra Circular a ut;hz
quando o corte for realizado em madeiras pequenas, que aproximem muito a
de trabalhador do disco de corte Quanto aos EPí:s. c capacete não é in^z
CINÍ2EL Ênaenbarta Lida.

--^: ™ f-v,,,-. ;:JBÍJ-A:oí:scr=

;.•=..--

'•;

>

s :>.-••.-"&<

CINZEL
durante a operação, por dificultar e comprometer a funcionalidade dos proteíores
facial e auditivo. A luva de proteção não deve ser utilizada em máquinas rotativas

O canteiro está fazendo aquisição de novas placas de sinalização para identificar
áreas; advertir e alertar quanto aos riscos existentes..

Nas operações de soldagem e corte a quente iodos os trabalhadores já são
qualificados e as válvulas de contra ftuxo e retrocesso de chamas já existem
Inflamáveis como tintas, solventes e graxas náo são colocados próximo aos
serviços de soldagem e corte a quente

Os quadros e circuitos elétricos foram todos revisados, sendo as emendas
devidamente protegidas, os disjuntores fechados em quadros de madeira conn
tampa e o aterrarnento melhorado

•

A escada de mão que estava irregular foi desativada e retirada da obra
na necessidade de uso. a mesma será confeccionada seguindo as recomendações
fornecidas pela fiscalização

No loca! de passagem dos materiais transportados no veíox (foguete) já existe
sistema de fechamento com guarda corpo de proteção encaixado O vão é m^to
largo oara adotar dobradiças aue façam a protecáo funcionar tipo cancela eu
portinhola.

A proibição do transporte simultâneo de pessoas e materiais somente é ciada a
elevadores íracionados a cabo. onde no transporte de matérias deve-se insíaíar c
comando externo O elevador da obra é do tipo cremaíhetra. sendo o com-anae
interno à cabine. Ao fixar o aviso de proibição náo poderemos permitir a presepes
do Operador do Elevador
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