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has de vivhcia em canteiros de 
obras 

Procedimento 

Origem: Projeto 02:011.04-001/91 
CB-02 - ComitQ Brasileiro de Constru@io,Civil 
CE-O2:011.04 - Comiss5o de Estudo de Areas de Viv&rcias em Canteiros de Obras 
NB-1367 - Stay of workers in work-site - Procedure 
Descriptor: Work-site 

Palavra-chave: Canteiro de obras 12 paginas 

SUMARIO 3.1 Csntelro de obras 

1 Objetivo 
2 Documentos complementares 
3 Definig6es 

Areas destinadas h execu@io e apoio dos trabalhos da 
indljstria da constru@o~ dividindo-se em areas operacionais 
e Areas de vivGncia. 

4 Condiqoes gelais 
ANEXO - Centrais de G5s Liquefeito de Petroleo (GLP) 3.1 .l Ames operaclonais 

I Objetivo 

Aquelasem que se desenvolvemas atividades de trabalho 
ligadas diretamente B pmdu@o. 

E&I Norma fixa cr terios minimos para a permanencia de 
trabalhadores nos canteiros de obras (alojados ou nao). 

2 Documentos complementares 

Na aplica@o desta Norma 6 necessario consultar: 

NB-41 - Construg&o e instala@o de fossas septicas e 
disposi@o do:; efluentes finais - Procedimento 

Codigo Munic pal de Obras 

Codigo Sanitaria Estadual 

Acordo e Corwenr;bes Coletivas de Trabalho 

Legisla@o de Meio Ambiente 

3 Definic$es 

3.1.2 Areas de vivhcia 

Aquelas destinadas a suprir as necessidades b&&as 
humanas de alimenta@o, higiene pessoal, descanso, lazer, 
convivkncia e ambulatoriais, devendo ficar fisicamente 
separadas das areas operacionais. 

3.2 Bacla sanitiria 

Aparelho sanitaria para fins de excrecao. 

3.3 Calmento 

Inclina@o ou declividade que permite o escoamento de 
aguas pluviais ou servidas. 

3.4 Fossa intermecli8ria 

Para OS efeitos desta Norma sao adotadas as definicoes Cdmara de coleta e sedimentacao de dejetos corn fluxo 
de 3.1 a 3.9. hidrico. 
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3.5 Gablncte sanlthrio 

Area onde se localiza a bacia sanitaria ou iatrina. 

3.6 Lavatklo 

Conjunto compost0 de cuba e tomeira para lavar maos e 
rosto. 

3.7 Latrlna 

Recinto ou deper&ncia cc m vaso VCR (volume de descarga 
reduzido) ou escavago ro solo para dejegbes (sinonimos: 
casinha, patente, secreta, etc.). 

3.6 Guarto 

Compartimento do alojamento destinado ao repouso. 

3.9 slstema construth compost0 

Aquele em que se utilizinm paineis de faces duplas de 
chapas de madeira, methlicas ou outm material de restincia 

equivalente, constitufdos ds tal forma que garanta o conforto 
t&mico 8 acristico. 

4 Condigiies gerais 

A implanta@ das area:; de viv&-rcia deve atender h 
seguintes especificacoes, excetuando-se as que fizerem 
uso de cont&neres. 

4.1 Instala@es sanlt~rli~s 

Locais destinados ao as;eio corporal e/au atendimento 
das necessidadesfisiolog cas de excre@o, sendo proibida 
sua utiliiagtio para outros fins. 

41.1 As instalag6e.s sanit6rias devem obedecer aos seguintes 
requisltos: 

a) serconstruidas naocasilo da instalaco do proprio 
canteiro de obras; 

b) estar situadas em locais de facil e seguro acesso, 
nao se permitindo urn deslocamento superior a 
15Om do post0 de lrabalho aos gabinetes sanit&ios, 
mictorios e lavatotios; 

c) nlo se ligardiretarnente nem estar adjacentes aos 
locais destinados iils refei@es; 

d) ser independentes para homens e mulheres, corn 
identifica@o nas portas; 

e) ter p&direito minirno de 2,50m; 

9 ter OS pisos impermelveis, lavaveis, de acabamento 
antiderrapante e corn caimento para OS ralos de 
escoamento; 

g) ter paredes de alvenaria, concrete ou de outro 
material de resistdncia equivalente, revestidas de 
material liso, lav&el e impermeivel at6 a altura 
minima de 1,80m, proibindo-se o uso de qualquer 
tipo de madeira. Cuando utilizada pintura, esta 
deve ser de car dar;n corn caracteristicas equivalentes 
h tinta 6leo ou esmalte; 

h) ter portas de acesso que impegam o devassamento, 

corn dime&es minimas de 1,2Om x 2,l Om, situadas 
de modo a manter o resguardo conveniente; 

i) ter ilumina@o natural por aberturas corn area 
minima de l/10 da area do piso (send0 no mink-no 
de 0,7On?) e artificial que garanta urn nivel de 
iluminamento mfnimo de 150 lux; 

j) ter ventila@o natural atraves de aberturas para o 
exterior, corn area minima de 50% da area de 
ilumina@o; 

k) ter cobertura resistente tambern ao fogo e que 
preserw o confortc t&mia~ nc interior das ediis 
e as proteja completamente das intemfiries; 

I) ter toda fia@o eletrica protegida por eletrodutos, 
corn interruptores &r altura de 1 ,l Om do piso acabado; 

m)ser mantidas em perfelto estado de conserva#io e 
limpas permanentemente por pessoal contratado 
para este fim. OS produtos utilizados devem ser 
biiegrad&ais e MO devem deixar residues toxicos; 

n) ter disposi@o final das aguas servidas, exceto as 
pluviais, ligadas fi rede de esgoto 

- na au&ncia desta rede devem ser construidas 
fossas septicas, conform estabelecido na 
NB-41; 

o) excepcbmhente, no cast de obras vi&as, podem 
ser utilizadas latrinas, conforme Figura 1, desde 
que: 

- a localizag~o mantenhaas seguintes distlncias 
minimas: 

1,80m acirna do lencol freatico; 

5,OOm das outras edificagoes; 

15,OOm de qualquerfonte d’iigua e sempre 
a jusante desta; 

- a &imsra da deposit+ seja revestida de alvensria 
ou de concrete, corn tratamento impermeabili- 
zante, se 0 let-i@ fteatico for ptiximo h superficie, 
impedindo a escavacao da fossa seca; 

- seja instalada uma tubula@o de respiro para 
ventilacao de gases, que deve ser lisa 
internamente, de di&netro minim0 de 1 OOmm, 
corn altura que, saindo da fossa, projete sua 
extremidade superior, no minimo, 0,8Om acima 
da cobertura do banheiro, abertura esta que 
deve ser recoberta corn tela para evitar a 
penetracao de animais e insetos; 

- o interiorda ctimara de deposigao seja mantido 
no escuro para evitar a proliferacao de insetos; 

- para neutralizar o conteljdo da latrina seja 
colocada diariamente cal em quantidade 
sufiiiente que cubra toda a superW do material 
d isposto; 

- sejam desativadas e aterradas quando OS 
residuos atingirem uma profundidadede 0,50m 
da tampa; 
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p) excepcionalmente, em obras corn cronogramas 
inferiores a 90 dias, podem ser instaladas fossas 
intermediArias, conforme Figura2, respeitando-se 
as t&s primeiras subalineas de 4.1.1-o); 

q) ter todos c s efluentes Ifquidos, gefados nc6 sistemas 
previstos nas alineas n), o) e p), destino santirio 
de acordo corn as disponibilidades tecnicas do 
local; 

r) ter, print palmente nos cases de utiiizag&o de 
fossas &ptll ou intemwdi&ias, conforms alineas 
n) e p), irspe@es e/au limpezas peri6dicas para 
evitar o retomo dos efluentes dlidos ou liquidos 
para OS nlos, bacias sanititias, etc.: 

- no case de utiliza@o de latrinas, alfnea o), 
devem ser tealiias insps#ks criteriosas pata 
verifla@io da neutralii@o dos dejetos, bem 
coma para evitar o seu transbordamento. 

4.1.~ As instala@%s sanitirias devem ser constituldas de 
urn chuveim e urn lavat&io para cada dez trabalhadoms 
ou fra@o, urn vase san.it&io e urn mictorio para cada 15 
trabalhadores 011 fra#io, considerando-se o turno de 
maior numero de ?rabalhadores. Estio dispensados deste 
dimensionamento OS lavatories e mictorios do tipo calha 
ou cocho, desde que atendidos 4.1.2.1-b) e 4.1.2.3-b). 

4.1.2.1 Lavat6rlos 

OS lavatories dewm: 

a) serutilizaclossomente parafinsdoasseiocotporal; 

b) ser indivduais ou coletivos do tipo calha, 
consideraido-se cada 0,70m de distkrcia entre 
torneiras como uma vaga ou unidade; 

c) ser revestidos intemamente de’ material liso, 
impermedvel e lavavel; 

d) ser sifonados ou ligados a c&as sifonadas; 

e) ficar a urns altura minima de 1 ,OOm do piso acabado; 

9 possuirtol neiras em cada ponto de saida d’agua a 
uma alturzl de 1,20m do piso; 

g) ter disposi@o final das aguas servidas ligada B 
rede de e!;goto ou a fossas, conforme 4.1. l-n) e 
4.1.1-p); 

h) ser provides de material para limpeza e secagem 
das maos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas; 

c) ter entre si divisorias corn altura mfnlma de 1,8Om; 

d) ser providos de portas corn largura minima de 
0,60m e altura de 1,80m do piso, trincos intemos, 
pintura lavavel e impermeavel e borda inferiorcom, 
no mfnimo, 0,lOm e, no m&&no, 0,25m de altura 
do piso acabado; 

e) ser providos de papel higi&ko instalado em 
dispositivo apropriado e B disposic@o do usu&io, 
proibindo-se o uso de jomal, embalagem de cimento 
ou similares; 

9 ter recipientescomtampa, revestidos corn material 
pl&tico e descark%el, para dep&tto de pap&s 
usados. 

4.1.2.2.2 As backs sanitkias devem: 

a) ser preferencialmente do tipo turca e, ocasio- 
nalmente, do tipo conventional, nao se permitindo, 
neste case, o emblocamento da bacia; 

b) ter caixa de descarga ou valvula automatica, 
alimentada pela rede hidraulica, em condi@es de 
uso, exceto no case previsto em 4.1. l-o); 

c) ser obrigatonamente sifonadas, exceto no case 
previsto em 4.1. l-o); 

d) ser ligadas 1 rede geral de esgoto ou a fossas, 
conforme4.1.1~r&4.1.1-oe4.1.1-p). 

4.1.2.3 Mict6rios 

OS mict&ios devem: 

a) ser individuais do tipc cuba, dewndo ptever distAncia 
minima de 0,6Om enbe eixos; ou 

b) ser coletivos do tipo calha, considerando cada 
segment0 de 0,6Om coma uma vaga ou unidade; 

c) ser revestidos intemamente de material liso, 
impermeavel e lav&el; 

d) ter as bordas inferiores corn altura maxima de 
0,5Om do piso acabado; 

e) ser providos de descarga corn sistema continua ou 
autom&ico; 

9 ser ligados corn interposic$io de sifoes hidraulicos 
diretamente b rede de esgoto ou fossas, conforme 
4.1.1.-n), 4.1.1-o) e 4.1.1-p). 

i) disporde twipientes paracoletade papGs usados. 
4.1.2.4 Chuveiros 

4.1.2.2 Gabinetes sanitirlos 

4.1.2.2.1 OS gabiwtes sanitarios devem: 

a) ser instalados em compartimentos individuais; 

b) ter area corn dimensdes minimas de 
0,90mx 1,lOm; 

Na instala@o de chuveiros devem ser observadas as 
seguintes prescrifles: 

a) OS chuveiros devem ser de metal ou pktico corn 
chave quente/fria, garantindo a op@o do usulrio; 
OS eldrkos devem ser atenados e, case se necessite 
enclausuti-los, a chave quente/frii deve ser mantida 
externamente; 
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b) a area para utiliza@o de cada chuveiro deve ter 
dimensdes minimas de I,1 Om x O$Om; 

c) a area de chuveiros deve ter piso rebaixado de, no 
mlnimo, 0,05m em relat@o B area de circula@io, 
corn caimento pam rab ou canaleta de escoamento: 

- a canaleta corn dimensdes minimas de 0,15m 
de largura por 0,lOm de profundidade, junto 1 
parede, deve conduzir o efluente de todos OS 
chuveiros panc OS ralos; 

- 6 proibido o use de estrados de madeira; 

d) a drea destinada. &I circula@o interna, que da 
acesso aos chuve iros, deve ter largura minima de 
O,Bom; 

e) a altura dos chuveiros instalados deve ser de 
2,lOm,comdivis&iientreelescomalturaminima 
de 1,80m; 

9 para cada urn dos Nzhuveiros instalados deve existir 
umsuporte parascrbonetee umcabide paratoalha; 

g) as Aguas servidas devem ter disposi$io final 
conforme 4.1.1 -n) e 4.1.1 -p). 

4.2 Vestlhrlo 

Todo canteiro de obra dele possuir vestiario para a troca 
de roupa e guarda de pi rtences dos trabalhadores n8o 
alojados. 

49.1 0 vestidrio deve: 

a) estar o mais proxiino possivel da entrada da obra 
e das instalag6es sanit&ias, corn o seu acesso 
protegido das intemperies; 

b) nao ter liga@io d reta, nem estar adjacente, ao 
local destinado As refei@es; 

c) ser independente para homens e mulheres, corn 
identificagGo nas portas; 

d) ter p&direito minim0 de 2,50m; 

e) ter piso imperme8vel, lavavel, de acabamento 
antiderrapante e tom caimento para OS ralos de 
escoamento; 

9 ter paredes resisentes, revestidas de material 
liso, lavlvel e impwmedvel at6 a altura minima de 
1,80m. Quando tiilizada pintura, esta deve ser de 
car Clara corn caracteristicas equivalentes a tinta 
6leo ou esmalte; 

g) ter portas de acesso que impec;am o devassamento, 
corn dimens6es minimas de 1,2Om x 2,l Om, situadas 
de modo a manter o resguardo conveniente; 

h) ter ilumina@o natural por abertura corn area minims 
de urn decimo da {irea do piso (send0 no minimo 
de 0,7On?) e artificial que garanta urn nivel de 
iluminamento minino de 150 lux; 

i) ter ventila@o natural atraves de aberturas para o 
exterior, corn irea minima de 50% da drea de 
iluminaCfi0; 

j) ter cobertura resistente tambern a0 fog0 e que 
preserve o co&to t&mico no interior das edii@es 
e as proteja completamente das intemp&ies; 

k) ter toda fia@o el&rica protegida por eletrodutos, 
corn interruptores B altura de 1,lOm do piso acabado; 

I) ser mantido em perfeito estado de conserva#io 
e permanentemente limpo por pessoal contratado 
para este fim. OS produtos utilizados devem ser 
biodegradheis e n&c devem deixar resfduce t6xicos. 

4.2.2 0 vestilrio deve ser provido de armlrios individuais 
corn: 

a) compartimentos dupbs, de modo a psrmitk a guarda 
em separado de roupas limpas e sujas; 

b) dimensdesmlnimasdeO,50mdelargurapor0,40m 
de pmfundidade por 0,80m de altura; 

c) portas corn aberturas para ventilagao e fechaduras 
corn cadeados fomecidos gratuitamente; 

d) distancia minima entre frentes de annArio igual a 
1,5Om; 

e) uso exclusive para guarda de pertences pessoais, 
proibindo-se o armazenamento de ferramentas. 

4.2.3 Devem ser previstos bancos, corn 1,OOm de 
comprimento, 0,30m de largura e 0,40m de altura para 
cada chuveiro. 

4.3 AloJamentos 

4.~1 0s alojamentos dos canteiros de obras devem atender 
aos seguintes requisitos: 

a) t-Go estaisituados em subsolos das edificagbes ou 
por6es; 

b) ter instala@es sankArias conforme 4.1; 

c) ter area minima de 4,OOrr? por module (cama- 
beliche, armfirios, circulacao) 

- para o uso de cama simples, esta Area pode ser 
reduzida em 30%; 

d) ter p&direito minim0 de 3,OOm para quartos corn 
beliche e 2,50m para quartos corn cama simples; 

e) ter piso de concrete, cimento queimado, madeira 
ou outro material de comprovada resistancia e de 
facil limpeza permanentemente isento de umidade; 

9 ter paredes de alvenaria ou outro material de 
comprovada resistencia pintadas corn tinta lavd- 
vel e de car Clara; 

- so 6 permitido o uso de madeiras compensadas, 
aglomeradas ou chapas met6licas, quando forma- 
rem urn sistema construtivo compost0 de, no 
minimo, 0,lOm de espessura, desde que sejam 
respeitadas todas as exigencias desta secao; 
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Nota: A espessura de 0,l Om pode ser raduzida, quando 
se gtvantirem temperaturas internas de (23 * 4°C. 

g) ter portas aim fechaduras para garantir a privacidade 
de seus u;u&ios, corn dimensdes mfnimas de 
0,70m x 2,1 Om; 

h) ter iluminacb natural por abetturn corn area minima 
de urn &limo da area do piso e artificial que 
garanta um nfvel de iluminamento de 150 lux; 

i) ter ventila@o natural atraves de aberturas para o 
exterior corn area minima de 50% da area de 
ilumina@io 

j) ter janelas corn esquadrias met&as, de madeira 
ou outrc m~tetial equivalente, ccmpostas de vidraga 
e Eolhas,verezianas, qus gafantam simultaneamsnte 
o escurecimento e a ventila@io petmanente do 
ambiehte; 

k) ter cobertuia que OS proteja das intemp&ies e que 
seja resistwrte tamtim a0 fogo: 

- para garantia do conforto t&m& e higiene, 
deve ser instalado o forro. 

4.3.2 As dimensdes mfnimas das camas do alojamento 
devem ser de 0,8Om x 1,9Om. 

4.3.2.1 g proibido 0 us0 de tr& ou mais camas na mesma 
vertical. 

4.3.2.2 A altura livw entre as camas do beliche e entre a 
cama superior e o teto deve ser de, no minimo, 1,20m. 

r.a.zsAcama superior do beliche deve ter prote@o lateral 
e estrado fechado 118 sua pane inferior. Todos OS beliches 
devem possuir escada fixa. 

4.3.2.4 A distincia minima entre camas, para circula@o, 
deve ser de 0,8On1. 

462.1 Deve ser lornecido obrigatoria e gratuitamente 
colcMo individual ce densidade minima 26, send0 proibido 
o fornecimento E uso de colchonetes ou similares 
sobrepostos. 

4.3.2.6 BVem ser fOmeCidOS grdJitaf?Wnte para cada 
trabalhador alojado, no ato da admisstio, urn jogo de 
lengol e fronha, WV cobertor e urn travesseiro. 

Nota: As roupas de cama devem ser trocadas e lavadas sema- 
nahnente is expensas do empregador. 

4.3.2.7 0 dimensiorlamento de camas e colchdes deve ser 
obrigatoriamente compativel corn o nlimero de t&&adores 
alojados. 

4.3.2.6 hIem e:;tar alojados, no mkimo, quatro 
trabalhadores por quarto. 

4.s.s Ewe set’ previ~ta, quando da instala@o do aiojamsnto, 
umatomadaeletricaparacadaduascamasouum beliche. 

4.3.4 SBo proibidas as instalagdes eletricas improvisadas 
(gambiarras) dentlo do alojamento; toda fia@o eletrica 
deve ser protegida por eletrodutos. 

4.s.s e pmibido cozinhar e aquscer qualquer tipo de refei@o 
dentro do alojamento, bem coma guardar alimentos 
perecfveis. 

4.3.6 OS alojamentos devem ter arm&ios individuais de 
compartimento duplo para a guarda de pertences, corn 
dimensdes minirnas de 0,6Om de largura por 0,45m de 
profundidade por 0,90m de altura; observando-se, ainda, 
0 seguinte: 

a) OS amx$ios devem ser providos de portas, absrturas 
para ventila@o e fechaduras corn cadeados 
fornecidos gratuitamente; 

b) 6 proibida a guarda de ferramentas nos arm&ios; 

c) a distincia mfnima entre frentes de adrios deve 
ser de 1,6Om; 

d) tie devem ser utiliidos armhios corn altura superior 
a 1,80m. 

4.3.7 0 alojamento deve ser mantido em permanente 
estado de asseio. 

4.3.6 0 alojamento deve ser desinsetizado e desratizado a 
cada 180 dias por equipe especializada e contratada para 
tal fim. 

4.3.9 Deve ser previsto urn bebedouro de dgua pot&e1 
e filtrada no alojamento para atender aos trabalha- 
dotes residentes, na propo@o de urn para cada 100 ou 
fra@o. 

M.IO Devem ser instaladas caixas corn are*a em todos OS 
quartos para servirem de cinzeiros. 

4.~11 6 vedada a pemanencia de tmbalhadores corn 
mol&tias infecto-contagiosas nos quartos. 

4.3.11.1 Deve-se prover uma area de isolamento para 
trabalhadores que porventura venham a sofrer mol&ias 
infecto-contagiosas e/au outras patolog’as que n&o permitam 
o convivio social corn OS demais. 

4611.2 Deve-se prevertambem area, em separado, para 
OS acidentados em fase de recupera@o. 

4.4 Refcltcirlo 

4.4.1 As areas de vivQncia devem possuir refeitotios, 
independentemente do numero de trabalhadores. 

4.4.1.1 MO 6 permitida a ingest30 de alimentos em outros 
locais que nlo aqueles definidos nesta se@o. 

4.4.2 0 refeit&io deve obedecer aos seguintes requisitos: 

a) ser instalado em local especifico sem comunica@o 
direta ou adjacente as instalacbes sanitarias; 

b) n&o estar situado em subsolo ou poroes das 
edifica@es; 

c) ter capacidade de acomodacbo para atender, de 
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cadavez, no mlnimo,a metade do total de usuirios 
e ser dimensionado na propor@o de 1,OOnf por 
trabalhador ou fr@o; 

d) ter p&direito mirrmo de 3,OOm; 

e) ter paredes de aivenaria ou outros materiais de 
comprovada resislQncia que permitam o isolamento 
durante as refeigoes: 

- so B permitido o uso de madeiras compensadas 
ou aglomeradas quando compuserem urn 
sistema consVutivo de, no mlnimo, 0, I Om de 
espsssura; 

Nota: A eyes&a de 0,lOm pod6 ser rsduzida 
quando 50 garantir tempsraturas intsrnas ds 
(23 f 3)o c. 

- as paredes dwem receber revestimento de 
material liso, lativel, imperme&ele serem pin- 
tadas de car Clara ate a aitura minima de 
I ,80m; 

9 ter piso de concsto, cimento queimado ou de 
outro material corn caracteristicas de 
impermeabilidade, antidenapante e de tici1 limpeza 
e corn caimento para OS ralos de escoamento, 
sendo proibida a utilizagZro de grelhas ou caixas de 
capta@io de 6g us s servidas; 

g) ter cobertura que o proteja das intemp&ies e que 
seja resistente tambern a0 fogo: 

- para garantia do conforto termico e higiene, 
deve ser instalado urn forro; 

h) ter ilumina@o natural por abertura, corn atea minims 
de urn setimo da &ea do piso, e ilumina@io artificial 
que garanta urn nivel de iluminamento mfnimo de 
150 lux; 

i) ter ventila@o natural, atraves de aberturas para o 
exterior, corn drea mfnima de 50% da drea de 
iluminag&o: 

- as janelas devem ser envidracadas e possuir 
esquadrias nwtalicas, de mad&a ou de outro 
material de rez;istGncia equivalente; 

- as janelas, porl:as e outras abenuras devem ser 
teladas; 

j) ter mssas corn tam= Iii, lavaveis e impermsaveis 

- no case de u!;o de chapas aglomeradas’ ou 
compensadas, as mesas devem ser forradas 
de material pl6 stico de car Clara; 

k) ter lavatorio instalado nas proximidades, ligado h 
rede de esgoto cu fossas, conforme 4.1.1-n) e 
4.1 .l -p), e provido de material de limpeza para 
lavagem e secagem das mdos, proibindo-se o uso 
de toalhas coletiws; 

I) ter pia instalada em seu interior, ligada a rede de 
esgoto ou a fossa!;, conforme 4.1.1 -n e 4.1 .I -p), e 
provida de materkll de limpeza, para lavagem dos 
utensilios; 

m)ter deposit0 para detriios corn tampa, corn capaci- 
dade adequada B produ@o de resfduos e revestido 
obrigatoriimente de material plastico descart&el; 

n) ter, para cada 50 trabalhadores ou fragrio, urn 
bebedouro de jato indinado corn sistema de filtragem 
ou equipamento similar, corn cope descativel, 
pmibindo-se o uso de cope coletivo; 

o) ter aquecedor eletrico (banho-maria ou estufa 
met&a) para aquecimento de refei@es trazidas 
pelo trabalhador; 

p) ser limpo permanentemente por equipe contratada 
para este fim; 

q) ter disposi@o final das dguas servidas conforme 
4.1.1-n) e 4.1.1-p). 

4.5 Cozlnha 

Todo o preparo de alirnentos nas Areas de vivencia deve 
ser real&do em local definido nos subitens a seguir, 
sendo expressamente proibido em qualquer outro local do 
canteiro de obras. 

4.5.1 A cozinha deve obedecer aos seguintes requisitos: 

a) ficaradjacente ao refeidrio e possuir comunicac$io 
por onde devem ser servidas as refeicdes; 

b) possuir instala@es sanitirias que n&o se comuni- 
quem diHarnsnte corn a cozinha, para uso exclusive 
dos encarregados de manipularem OS generos 
alimenticios, refei@es e utensflios. Estas instala@es 
devem ser providas de material de limpeza e seca- 
gem das ties, proibindo-se o uso de toalhas 
coletivas; 

c) ter p&direito mlnimo de 3,Om; 

d) ter pisode concrete, cimento queimado ou de outro 
material imperineavel, antidenapante e de ticil 
limpszaecomcaimento paraos ralosdeescoamento, 
sendo proibiia a utiliza@o de grelhas ou caixas de 
capta#io de aguas servidas; 

e) ter paredes resistentes, de alvenaria ou concrete 
ou outto materiil de resist&cia equivalente, revesti- 
das de materiil liso, lavavel e imperme&vel at6 o 
seu teto, proibindo-se o uso de qualquer tipo de 
madeira; 

9 ter portas de acesso teladas corn dime&es minimss 
de 1,20m x 2,lOm; 

g) ter ilumina@o natural porabertura, corn drea mini- 
ma de urn s&no da area do piso, e ilumir@o arti- 
ficial que garanta urn nivel minimo de iluminamento 
de 250 lux; 

h) ter ventila@o natural, atraves de aberturas para o 
exterior, corn area minima de 50% da area de 
iluminacao: 

- as janelas devem ser envidracadas e possuir 
esquadrias met&icas, de madeim ou de outro 
material de resist6ncia equivalente; 
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- as janehs e outras aberturas devem ser teladas; 

i) ter cobertura de material resistente tambern ao 
fogo: 

- para garantia do conforto t&mico e higiene, 
deve ser instalado urn forro; 

j) ter toda ii instalagao eletrica protegida por 
eletrodutos; 

k) serlimpapmnanentemente porequipecontratada 
para este fi m; 

I) dispor de wcipientes corn tampas, para coleta de 
lixo, revestidos internamente por material plastic0 
e descart&rel; 

m)ter capta@o por exaustZio dos vapcres e fuma$as 
gerados nc process0 de preparo dos alimentos; 

n) ter pia corn cubas independentes para lavagem de 
alimentos E! utensllios; 

o) ter OS trabrilhadores que preparam e servem as 
refei@es usando, obrigatoriamente, avwrtais, gorros 
e botas imlarmeaveis; 

p) dispor de &mara frigorifica ou similar para 
armazenarwnto de alimentos pereciveis: 

- OS dernais alimentos devem ser armazenados 
em local ventilado, proprio e construido para tal 
fim e sob refrigera@o, se necesslrio; 

Nota: No c&so dos pr6prios trabalhadores prepsra- 
ram was refei@wr, deve haver arm&ios indi- 
kiduais, ventilados e corn cadeado para 
~uarda dos aliinentos, fog& geladeira e 
congelador forneddos pela empress. 

q) deve ser prevista caixa de gordura para coleta das 
dguas servidas antes de sua disposigao final, que 
deve obedecer a 4.1.1-n) e 4.1.1-p); 

r) devem ser 3bservados, alem dos itens anteriores, 
aqueles contidos em legisla@o especifica (Codigo 
Municipal de Obras, Cddigo Sankario E&dual e 
Acordo e Convengoes Coletivas de Trabalho) dos 
respective:; 6rgao.o~ ptiblicos compstentes; 

s) as instalaciiesdeGLPdevematenderlsseguintes 
especifica@es: 

- tertubulacoes para distribui@o executadas em 
aco-carhono galvanizado; 

- se forern individuais, o botijao deve ser instalado 
fora dcl ambiente de utilizaclo, em drea 
permarwntemente ventilada e coberta, devendo 
possuir reguladorde press&o de estagio Onico; 

- se forern coletivas, as centrais de GLP devem 
cumprir o estabelecido no Anexo. 

Nota: Estio dispensadas do cumprimsnto das prescri- 
@es de 4.5.1-m) e 4.5.1 -p) as empresas que 
fornecerem refeip&s prontas e preparadas 
exlernamente. 

4.6 Lavanderla 

4.61 As areas de viv6ncia devem possuir locais proprios 
destinados a lavar, secar e passar roupas de uso pessoal, 
excetuando-se as contidas na nota de 4.3.2.6. 

4.6.2 OS locais definidos em 4.6.1 devem: 

a) possuirtanques para lavagem de roupas, resistentes, 
corn revestimento liso, impermeavel e de ticil 
higieniza@o, send0 proibida a instala@o de tanquss 
do tipo coletivo; 

b) atendera propor@o de urn tanque para cadagrupo 
de 20 trabalhadores alojados ou fra@o; 

c) ter instalada uma torneira ligada B rede de 
abastecimento d’bgua para cada tanque; 

d) ser cobertos por material resistente tamtim ao 
fogo, ter pisos de concrete, cimento queimado ou 
material similar corn acabamento antiderrapante; 

e) possuir areas de secagem cobertas e ao ar livre; 

9 ter varais de “nylon”, metalicos ou de material 
similarnasdreasdesecagemde roupas, proibindo- 
se o uso de arames farpados ou fios eletricos e a 
sua instala@o dentro dos alojamentos; 

g) possuir aparador para material de lavagem; 

h) ter instaladas mesas para passar roupa, cobertas 
corn tecido e tomadas eletricas na propor@o de 
uma para cada grupo de 20 trabalhadores ou 
fra@o, que devem ser utilizadas exclusivamente 
para ferros elhtricos: 

- cadamesadeveserprovidadesuporte met&o 
para apoio do ferro eldtrico; 

- II& 4 permitidc passar roupas dentto dos qua&s; 

i) ter ilumina@o artificial que gamnta urn nfvel de 
iluminamento minim0 de 150 lux; 

j) ter disposicao final das dguas servidas conform 
4.1.1-n) e 4.1.1-p). 

4.7 Areas de lazer 

4.7.1 Nas areas de viv&tcia devem ser previstos locais de 
uso exclusive para recrea@o, equipados para jogos de’ 
Sal&o (domino, dama, bilhar, pingue-pongue, etc.), salade 
leitura e, quando houver disponibilidade, quadras esportivas, 
campo de bocha, malha, etc. 

4.7.2 No refeitorio, ou local apropriado, deve ser instalado 
aparelho de televisao. 

4.6 Dlsposl~~es gerals 

4.81 Cada uma das edificagoes da drea de viv6ncia deve 
manter distdncias minimas de: 

a) 1,50m de outra edificactio que tenha parede cega 
ou de divisas; 
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b) 3,OOm de outra wlifk@o, no case de ambas 
possulrem abertuias. 

4.s.2 Todo canteiro de obn ts corn mais de 50 trabalhadores 
deve possuir ambulatkio para atendimentc de emefgQncias 
e consultas. 

4.a2.1 No ambulatcrio o atendimento deve ser realizado 
por, no minimo, urn auxiliiar de enfermagem do trabalhc e 
deve ser provido de csquipamentos, instrumentos e 
medicamentos (que dewm ser armazenados em locais 
aproptiados e trancados) sob responsabilidade medica. 

4.8.2.2 0s sefvigos ambulatoriais previstos no subitem 
anterior devem atender todos OS turnos de ttabalho. 

4.8.2.sAsobrascommencsde5Otrabalhadoresdevemter 
pelo msnos uma pessoa Veinada e habilitada para prestar 
OS prlmelros socorros, irclusive t&Aca de reanima@io 
cardiorrespiratoria. Devem tamtim possuir caixas de 
primeiros socorros equipatfas confcrme orienta@o m&ica. 

4~24 Devem ser observaclas, al6m dos subiiens ante&es, 
as exigencias contidas em legislagao especffica dos 
respectivos 6rgEios ptiblicos competentes. 

4.8.3 Para as areas de vive ncia devem ser previstos 8OL de 
Bgua para consumc/dia/tmbalhador. 

4.8.4 As areas de vivencia devem ter calgadas ao redor de 
cada edifica@o corn dimer t&s minimas: 1,2Om de largura, 
0,05m de espessura, 1% de caimento e caminhos de 
interliga@o entre elas. Tan to as calcadas come 0s caminhos 
devem ser executados corn materiais resistentes e 
antiderrapantes. 

48.4.10s acessos a0 aloja rnento, &s instala@es sanitkias, 
refeitorio, cozinha, vestiirii, lavanderii e areas de lazer 
devem ser protegidos contra chuva e possuir iluminagao 
artiicial. 

4.6.5 Nas areas de viv&rc a deve ser prevista canalizag&o 
para escoamento de ages pluviais. 

w..eAsdreasdevivdnciadevem pcssuirequipamentosde 
prote@o contra indndio e de combate ao fogo, conforms 
normaliza@o e legislagao vigentes. 

4.6.7 Nas areas de vivkrcia situadas em locais corn 
dispcnibilidade de linha telefbnica, deve haver pelo menos 
urn telefone comunitkio. 

4.8.8 As ferramentas port&eis e individuais devem ser 
guardadas em caixas ou armirios corn cadeado em areas 
isoladas do alojamento. 

&as As areas de viv6ncia mencionadas nas se@es 
anteriores devem ser mantidas em perfeito estado de 
limpeza, asseio e conserva@io por equipe contratada para 
este fim. 

4.8.9.1 Todas as Areas de viv&cia dos canteiros de obras 
devem ser desinsetizadas e desratizadas a cada 180 dias 
por equipe especializada e contratada para este fim. 

4.8.10 Devem ser instaladas latas de lixo nas areas de 
viv&cia em quantidade suficiente e compativel corn o 
ntimero de usu&ios. 

4.811 Caso as areas de vivbncia se situem a mais de 150m 
das areas operacionais, o dimensionamento, para fins 
de cumprimento de 4.1.2, deve ser atendido em ambas, 
individualmente, exceto o ndrperc de chuveiros (ver 4.1.2.4); 
que deve atender separadamente alojados e . n&o 
alojados. 

Aa12 k obrigatctfo o tmnspcrtegratuito, seguro e adequado, 
confcrme legisla@o vigente; case as areas de viv&ncia se 
situem a mais de 1000m do canteiro de obras. 

4.~21 E&o dispensadas de instahr refeiido ncs canteiros 
de obras (ver 4.4), as empresas que transportarem 
gratuitamente todos os trabalhadores para o local onde 
s&o servidas as refeig&s, nos hokios destas. 
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ANEXO - Centrals de Gbs Liquefeito de Petr6leo (GLP) 

Planta baixa 

0,os 1 
Code AA 

Unid.: m 

Unld.: m 

Quantidade I 

de cilinclros 

Fila simples I 

I A I B I c 
Fila dupla I 

14 =7t 7 

16 = 8t 8 

18 = 9-c 9 

20 =1ot10 

W35 3,05 0,50 

7,45 3,45 0,50 

8,25 3,85 0,50 

9,05 4,25 0,50 

22 = 11 t 11 9,85 4,65 0,50 

24 =12+12 lo,65 5,05 0,50 

A B 

4,25 1,85 09 

4,65 2,05 o,!Jo 

5,05 2,25 09 

5,45 2,45 O,W 

5,85 2,65 O,W 

6,25 2,85 OS90 

C 
Capacidade 

315kg+315kg 

360 kg + 360 kg 

405 kg + 405 kg 

450 kg t 450 kg 

495 kg + 495 kg 

540 kg + 540 kg 
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As cent&s de GLP dew m: de velculos nos pontos mais desfavotiveis da 
circulaM0; 

a) ser localizadas fola da pmje@o do prkdio em local 
de fhcil acesso, ventilado, desimpedido e sem d) ser executados corn tijolos macips e cobertura 
qualquer outra ocupa@io; incombustivel; 

b) manter urn afastghmento minim0 de qualquer di- e) ser dotadas de porta de material incombustivel 
visa, ocupa@io, aberturas e ralos na distincia de corn ventila*o permanente; 
1,50m; 

9 ser subdivididas corn parede corta-fogo de 0,25m 
c) manter urn afast%mento minim0 de 3,OOm livres, de espessura, quando a capacidade uhpassar 

quando se localizarem em rampas ou passagens 540kg de GLP. 
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