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AULA 5 - CANTEIRO DE OBRAS 
 
 
O planejamento do canteiro, em particular, tem sido um dos aspectos mais negligenciados na indústria 

da construção, sendo que as decisões são tomadas à medida que os problemas surgem no decorrer da 
execução. Em conseqüência, os canteiros de obras muitas vezes deixam a desejar em termos de organização e 
segurança, fazendo com que, longe de criarem uma imagem positiva das empresas no mercado, recomendem 
distância aos clientes. 

Apesar de as vantagens operacionais e econômicas de um eficiente planejamento de canteiro serem 
mais óbvias em empreendimentos de maior porte e complexidade, é ponto pacífico que um estudo criterioso 
do layout e da logística do canteiro deve estar entre as primeiras ações para que sejam bem aproveitados 
todos os recursos materiais e humanos empregados na obra, qualquer que seja seu porte. 

Embora seja reconhecido que o planejamento do canteiro desempenha um papel fundamental na 
eficiência das operações, cumprimento de prazos, custos e qualidade da construção, os gerentes geralmente 
aprendem a realizar tal atividade somente através da tentativa e erro, ao longo de muitos anos de trabalho. 
Raramente existe um método definido para o planejamento do canteiro, observando, em pesquisas junto a 
gerentes de obra, que os planos eram elaborados com base na experiência, no senso comum e na adaptação 
de projetos passados para as situações atuais. 

Planejamento de um canteiro de obras pode ser definido como o planejamento do layout e da logística 
das suas instalações provisórias, instalações de segurança e sistema de movimentação e armazenamento de 
materiais. 

O planejamento do layout envolve a definição do arranjo físico de trabalhadores, materiais, 
equipamentos, áreas de trabalho e de estocagem 
 
Estudo Preliminar do Canteiro de Obras 
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 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: 
· Sanitários. 
· 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. 
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· 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. 
 
3. FASE DE IMPLANTAÇÃO 
 
a) Considerações Gerais 
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. 
 
b) Áreas de Vivência 
O Canteiro de Obras deve dispor de: 
 
1) Instalações Sanitárias 
 
Devem ter paredes de alvenaria, concreto ou de outro material de resistência equivalente (podendo ser de 

madeira), revestidas de material liso, lavável e impermeável até a altura mínima de 1,8m, proibindo-se o uso 

de qualquer tipo de madeira. Quando utilizada pintura, esta deve ser de cor clara com características 

equivalentes à tinta óleo ou esmalte;  

– Ter piso impermeável, lavável e não escorregadio;  

– Ter pé-direito mínimo de 2,50 m;  

– Possuir Iluminação e ventilação adequadas; 
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. 
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c) Ser constituídas de: 
· 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. Nos mictórios tipo calha, cada segmento de 0,60 m deve corresponder 
a um mictório tipo cuba 
Estes critérios devem ser interpretados como requisitos mínimos 
 
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. 
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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 
 
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 
 
Devem 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. 
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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. 
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 cercados, para possibilitar o controle. 
Armazenamento de cimento apresentam as seguintes recomendações nos canteiros de obra: 
(a) deve ser colocado um estrado sob o estoque para evitar a ascensão de umidade do piso; 
(b) o estrado deve estar localizado em área com piso ou contrapiso nivelado, podendo este ser constituído 
por uma chapa de compensado com 20 mm de espessura apoiada sobre pontaletes de madeira à 30 cm do 
solo; 
(c) as pilhas devem estar a uma distância mínima de 0,30 m das paredes e 0,50 m do teto do depósito para 
evitar o contato com a umidade e permitir a circulação do ar; 
(d) no caso de absoluta impossibilidade de dispor-se de locais abrigados, manter os sacos cobertos com lona 
impermeável e sobre estrado de madeira; 
(e) evitar o uso de lona plástica de cor preta em regiões ou estações de clima quente; 
(f) as pilhas devem ter no máximo 10 sacos. Uma boa prática é pintar nas paredes do depósito ou em paredes 
/ pilares adjacentes uma faixa na altura correspondente a 10 sacos empilhados. No caso de armazenagem 
inferior a 15 dias, a NBR 12655 (ABNT, 1992) permite pilhas de até 15 sacos; 
(g) é recomendável que em frente ao depósito seja colocado um cartaz indicando a altura máxima da pilha 
(em sacos) e a distância mínima da pilha em relação as paredes e ao teto; 
(h) quando a temperatura do cimento entregue superar 35°C, manter as pilhas com no máximo 5 sacos e 
afastadas pelo menos 50 cm umas das outras; 
(i) em canteiros nos quais existirem grandes estoques deve-se adotar a estocagem do tipo PEPS (primeiro saco 
a entrar é o primeiro a sair), de forma a possibilitar o consumo na ordem cronológica de recebimento. 
Uma forma de viabilizar tal tipo de estocagem é pintar em cada saco a data da respectiva entrega na obra. 
 


