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É

de responsabilidade do empregador oferecer aos trabalhadores ambiente salubre
e seguro para que o mesmo desenvolva suas atividades laborais. Vários são os
ambientes dentro de uma empresa que devem obedecer a essa necessidade.
Nesta aula, vamos estudar os ambientes destinados ao cumprimento das necessidades
básicas humanas, que são áreas comuns nos locais de trabalho. Apesar de não estarem
diretamente relacionados com a atividade laboral, esses ambientes são obrigatórios
dentro da empresa e requerem condições de higiene e conforto a quem deles se utiliza.

Objetivos
 Identificar as áreas comuns nos locais de trabalho.
 Dimensionar as áreas comuns nos locais de trabalho e o seu mobiliário.
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Para começo
de conversa...

D

a mesma forma que as áreas destinadas ao processo de trabalho devem
oferecer condições de saúde e segurança, as áreas de uso comum
devem ser concebidas e mantidas em perfeitas condições sanitárias e
de conforto para o trabalhador, no sentido de preservar sua saúde e segurança e
ainda não ser objeto de desconforto e constrangimentos pessoais. Dessa forma,
algumas considerações de higiene e conforto serão abordadas nesta aula, objeto
regulamentado pela vigésima quarta Norma Regulamentadora que estabelece
quais os parâmetros, de higiene e conforto, a serem definidos nesses locais.

Bases Legais...
A Norma Regulamentadora número 24 – Condições sanitárias e de conforto nos
locais de trabalho foi criada pela Portaria MTb n. 3.214, de 08.6.1967, atualizada
pela Portaria SSST-MTb n. 13, de 17.9.1993. Fundamentada no Art. 7º, XXII da
Constituição Federal de 1988 e Art. 200, VII, da CLT.
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O que são áreas
de uso comum?

O

homem reserva 1/3 da sua vida ao desempenho da atividade laboral, esse
tempo no ambiente de trabalho deve oferecer condições para que o mesmo
satisfaça suas necessidades básicas inerentes à condição humana. Dessa
forma, o empregador é obrigado a oferecer ao trabalhador ambientes destinados
à satisfação de suas necessidades, tais como, instalações sanitárias, vestiários,
refeitório, cozinha e alojamento, esse último obrigatório em caso de permanência
noturna do trabalhador. Você vai estudar algumas recomendações gerais a essa respeito
e depois verá as recomendações específicas para cada um desses ambientes.

Recomendações gerais
São as recomendações básicas em relação à higiene, segurança e conforto que devem
existir em todo ambiente laboral:

a) Nos ambientes de trabalho, as instalações sanitárias, vestiários e alojamentos
deverão ser separados por sexo e mantidos higienizados.

Figura 1 – Distinção por sexo
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b) Os pisos deverão ser impermeáveis, laváveis, de acabamento liso, inclinados para
os ralos de escoamento providos de sifões hidráulicos, devendo também impedir a
entrada de umidade e emanações e não apresentando ressaltos e saliências.

c) As paredes deverão ser construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto e
revestidas com material impermeável e lavável.

d) As paredes, portas e janelas, móveis e utensílios deverão ser pintados com tinta
de base plástica se o material for alvenaria, tinta a óleo se ferro e tinta especial
retardante à ação do fogo no caso da madeira.

e) É proibida a utilização das instalações (combate a incêndio, elétricas, hidráulicas,
sanitárias etc.) para quaisquer outros fins se não aquele para o qual foram destinadas.

f) Nas operações em que se empregam dispositivos que sejam levados à boca,
somente serão permitidos os de uso estritamente individuais, substituindo, sempre
que possível, por processos mecânicos.

g) É de responsabilidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural (CIPATR), Serviço
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e Serviço Especializado
em Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural (SEPATR) promover e divulgar as
condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.

Recomendações
especíﬁcas
Aparelhos
sanitários
 Aparelho sanitário:
é o equipamento ou
as peças destinadas
ao uso de água
para fins higiênicos
ou a receber águas
servidas (banheira,
mictório, bebedouro,
lavatório, vaso
sanitário e outros).

Passaremos a descrever as recomendações de higiene, segurança e conforto em
determinados ambientes no local de trabalho:

Sanitários
Em relação às instalações sanitárias devemos dimensioná-las e mantê-las de forma
que os vasos sanitários deverão ser sifonados e possuir caixa de descarga automática
externa de ferro fundido, material plástico ou fibrocimento, não sendo permitidos
aparelhos sanitários que apresentem defeitos ou soluções de continuidade que possam
acarretar infiltrações ou acidentes.
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Figura 2 – Vaso sanitário conforme recomendação da NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2008).

Chuveiros
Os chuveiros para uso dos trabalhadores poderão ser de metal ou de plástico e deverão
ser comandados por registros de metal a meia altura na parede. No caso de banheiros
dotados de chuveiros, esses deverão ser mantidos em estado de conservação, asseio
e higiene, instalados em local adequado, dispor de água quente a critério da autoridade
competente em matéria de Segurança e Medicina do Trabalho, ter portas de acesso que
impeçam o devassamento, ou ser construído de modo a manter o resguardo conveniente,
ter piso e paredes revestidos de material resistente, liso, impermeável e lavável.

Figura 3 – Chuveiros conforme estabelecido pela NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2009).
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Mictórios
Os mictórios no local de trabalho deverão ser de porcelana vitrificada ou de outro
material equivalente, liso e impermeável, provido de aparelho de descarga provocada ou
automática, de fácil escoamento e limpeza, podendo apresentar a conformação do tipo
calha ou cuba. No mictório do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento de no mínimo
de 0,60m (sessenta centímetros), corresponderá a 1 mictório do tipo cuba.

Figura 4 – Mictório em alumínio, tipo calha, conforme recomendação da NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2009).

Lavatórios
No caso dos lavatórios, os mesmos poderão ser formados por calhas revestidas
com materiais impermeáveis e laváveis, possuindo torneiras de metal, tipo comum,
espaçadas de 0,60m. O lavatório deverá ser provido de material para a limpeza, enxugo
ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas.

Figura 5 – Lavatórios individuais atendendo a NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2008).
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Praticando...

1

A higienização das instalações sanitárias é de fundamental importância
dentro de uma empresa, no sentido de prevenir acidentes e doenças
ocupacionais. Dessa forma, escolha um ambiente em sua casa para você
analisar (Ex.: banheiro, cozinha ou dormitório) e descreva quais agentes de
acidentes ou agentes biológicos podem ser encontrados nesse ambiente
e suas consequências para você.

Responda aqui

Vestiários
Para todos os estabelecimentos industriais e naqueles em que a atividade exija troca
de roupas, ou se imponha o uso de uniforme ou guarda-pó, haverá local apropriado para
vestiário dotado de armários individuais. Os armários deverão ser de aço, madeira, ou
outro material de fácil limpeza, possuir aberturas para ventilação ou portas teladas
podendo também ser sobrepostos, pintados com tintas laváveis, ou revestidos com
fórmica, se for o caso.
Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com o
asseio corporal, que exponham os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos,
os armários serão de compartimentos duplos com as dimensões mínimas especificadas
na NR 24, item 24.2.12.
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Os armários de um só compartimento terão as dimensões mínimas de 0,80m de altura
por 0,30m de largura e 0,40m de profunddade.
Ainda em caráter provisório, não será permitidoi, sob pena de autuação, que roupas e
pertences dos empregados se encontrem fora dos respectivos armários.

Figura 6 – Vestiários conforme estabelecido pela NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2008).

Refeitórios
A existência do refeitório é obrigatória no caso de mais de 300 funcionários no
estabelecimento. Ficam dispensados aqueles estabelecimentos comerciais bancários
e atividades afins que interromperem suas atividades por 2 (duas) horas no período
destinado às refeições e os estabelecimentos industriais localizados em cidades do
interior, quando a empresa mantiver vila operária ou residirem seus operários nas
proximidades, permitindo refeições nas próprias residências.
Os refeitórios devem ter Área de 1,00m2 por usuário. Devem abrigar, de cada vez, 1/3 do
total de funcionários do turno que tem maior número de empregados. Sua circulação
principal terá largura mínima de 0,75m, e a circulação entre bancos e banco/parede
deverá ter a largura mínima de 0,55m. Por sua vez, as mesas deverão ser providas de
tampo liso e de material impermeável e os bancos ou cadeiras devem ser mantidos
permanentemente limpos.
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Figura 7 – Refeitório conforme recomendação da NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2008).

Deverá ser fornecida água potável por meio de copos individuais, ou bebedouros de
jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios, e o
uso de copos coletivos.

Figura 8 – Exemplo de bebedouro conforme NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2008).
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Cozinhas
As cozinhas deverão ficar adjacentes aos refeitórios e com ligação para os mesmos,
através de aberturas por onde serão servidas as refeições. Devem ser consideradas
as seguintes recomendações:

a) as portas deverão ser metálicas ou de madeira, medindo no mínimo 1,00m × 2,10m;
b) as janelas deverão ser de madeira ou de ferro, de 0,60m × 0,60m (sessenta
centímetros x sessenta centímetros), no mínimo;

c) as aberturas, além de garantir suficiente aeração, devem ser protegidas com telas,
podendo ser melhorada a ventilação através de exaustores ou coifas;

d) lavatório dotado de água corrente para uso dos funcionários do serviço de alimentação,
dispondo de sabão e toalhas;

e) tratamento de lixo, de acordo com as normas locais do Serviço de Saúde Pública;
f) é indispensável que os funcionários da cozinha - encarregados de manipular gêneros,
refeições e utensílios disponham de sanitário e vestiário próprios, cujo uso seja
vedado aos comensais e que não se comunique com a cozinha.

Figura 9 – Cozinha com abertura para o refeitório conforme recomendação da NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2007).

Alojamento
Alojamento é o local destinado ao repouso dos operários e a capacidade máxima de
cada dormitório será de 100 operários. Nos alojamentos, todos os quartos ou instalações
deverão ser conservados limpos e todos eles serão pulverizados de 30 (trinta) em 30
(trinta) dias. Os sanitários deverão ser desinfetados diariamente, o lixo, retirado também
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diariamente e depositado em local adequado. É proibida, nos dormitórios, a instalação
para eletrodomésticos e o uso de fogareiro ou similares. É vedada a permanência de
pessoas com moléstias infectocontagiosas e as instalações sanitárias deverão fazer
parte integrante do alojamento ou estarem localizadas a uma distância máxima de 50,00
(cinquenta metros) do mesmo.
Os dormitórios deverão ter áreas mínimas dimensionadas de acordo com os módulos
(camas/armários) adotados e capazes de atender ao efeito a ser alojado, conforme o
Quadro abaixo:
Quadro 1 – Dimensões mínimas de área de dormitório por camas/armários

Nº de Operários

Tipo de cama
(metálica ou
madeira) e área
respectiva (m2)

Área de circulação
lateral à cama (m2)

Área de armário
lateral à cama
(m2)

Área
total
(m2)

1

Simples
1,9 × 0,7 = 1,33

1,45 × 0,6 = 0,87

0,6 × 0,45 = 0,27

2,47

1,45 × 0,6 = 0,87

0,6 × 0,45 = 0,27

2,47

2

Dupla
1,9 × 0,7 = 1,33

Obs.: Serão permitidas o máximo de 2 (duas) camas na mesma vertical.
Fonte: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentaDORAS/nr_24.asp>. Acesso em: 22 set. 2009.

Figura 10 – Posição do mobiliário conforme NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2008).
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Iluminação
Os locais destinados às instalações sanitárias, vestiários, refeitórios e cozinhas serão
providos de uma rede de iluminação, cuja fiação deverá ser protegida por eletrodutos.
Com o objetivo de manter uma iluminação mínima de 100 lux, deverão ser instaladas
lâmpadas incandescentes de 100 W/8,00 m2 de área com pé-direito de 3,00m máximo,
ou outro tipo de luminária que produza o mesmo efeito. Para os refeitórios e cozinha a
iluminação mínima é de 150 W/6,00 m2 e 150 W/4,00 m2, respectivamente.

Figura 11 – Lâmpada fluorescente
Fonte: <http://www.br.ambientar.com.ar/res/img/ap/MLB/63/75073563_9466.jpg>. Acesso em: 21 set. 2009.

Rede hidráulica e de esgoto
A rede hidráulica deverá ser abastecida por caixa d’água elevada e ter altura suficiente
para permitir bom funcionamento nas tomadas de água e contar com reserva para
combate a incêndio de acordo com posturas locais.
Quanto às instalações sanitárias, as mesmas deverão dispor de água canalizada e
esgotos ligados à rede geral ou à fossa séptica, com interposição de sifões hidráulicos.
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Figura 12 – Esquema de instalações Hidráulicas de água fria conforme recomendação da NR 24
Fonte: <http://www.cimento.org/instalacoes_clip_image002.jpg>. Acesso em: 21 set. 2009.

Cobertura
A cobertura das instalações sanitárias, vestiários e alojamento deverá ter estrutura de
madeira ou metálica, e as telhas poderão ser de barro ou de fibrocimento. O teto do
vestiário poderá ser de laje de concreto, estuque, madeira ou outro material adequado,
enquanto que no alojamento não poderá existir forro.
Deverão ser colocadas telhas translúcidas, para melhorar a iluminação natural, e no
caso das instalações sanitárias, telhas de ventilação de 4 em 4 metros.

Figura 13 – Banheiro com telhas em alumínio e janela que garante a iluminação
e ventilação natural recomendada pela NR 24
Fonte: Foto de Cláudia (2009).
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Dimensionamento das áreas,
equipamentos e outros
O dimensionamento das áreas comuns baseia-se na quantidade de trabalhadores do
estabelecimento, na classificação da atividade econômica, das atividades ou operações
insalubres, ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes,
alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem sujidade próxima aos locais de
atividades. Dessa forma, temos o seguinte:
Quadro 2 – Dimensionamento de áreas comuns e equipamentos conforme NR 24

Proporção/trabalhador
Descrição

Área mínima
Atividades gerais

Sanitários

1,00 m2/sanitário

1 para cada 20
trabalhadores
1 para cada
10 trabalhadores

Chuveiro
Lavatório

1 para cada 20
trabalhadores

Bebedouro

1 para cada 50
trabalhadores

Consumo de água
nas instalações
sanitárias

60l por dia para cada
trabalhador

Água potável e fresca

250ml por hora para
cada trabalhador

Vestiário

Atividades ou
operações insalubres

1 para cada
10 trabalhadores

1,50 m2/ trabalhador

Armários

1 para cada trabalhador

Refeitório

1 para mais de 300
trabalhadores

Cozinha

35% da área do
refeitório

Depósito de
alimentos

20% da área do
refeitório

1 para cada trabalhador

Fonte: Adaptado da NR 24

14
Segurança do trabalho I A14

Praticando...

2

 Como você observou, as áreas comuns devem permanecer em perfeitas
condições de conforto e higiene. Nesse momento você vai utilizar o que
foi estudado nesta aula e na aula 05 – Inspeções de segurança e deverá:

1. criar um Check List (lista de verificação) para as recomendações da NR 24;
2. aplicar o chek list em dois estabelecimentos comerciais ou industriais
a sua escolha;

3. verificar o cumprimento ou não das normas estabelecidas pela NR 24.

Estamos chegando ao final da disciplina Segurança do Trabalho I. Ela culminará com
a continuação do trabalho de campo da aula 07, que será abordado na próxima aula,
contemplando todos os conteúdos vistos até o presente momento. No próximo encontro
estaremos de volta com a disciplina Segurança do Trabalho II, com mais conteúdos
específicos da área. Até Breve!

Em ambientes onde existe concentração de pessoas, os riscos biológicos se
destacam associados à manipulação de alimentos, aos locais destinados
às necessidades fisiológicas, ao destino final dos resíduos sólidos e
líquidos, por contaminação de microrganismos – vírus, bactérias, fungos e
protozoários, etc. Nesta aula, você percebeu que as condições de higiene
e conforto nos ambientes destinados a instalações sanitárias, vestiários,
refeitório, cozinha e alojamento nos locais de trabalho ou em seu ambiente
familiar são de fundamental importância, cabendo a cada um de nós seguir
as recomendações de higiene e saúde ao utilizar esses ambientes.
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Autoavaliação

1. Quais os cuidados gerais que se deve ter em relação às áreas de uso
comum nos locais de trabalho?

2. Que características devem ter o vaso sanitário no ambiente de trabalho?

Gabinetes
sanitários
 Gabinete sanitário:
também denominado
de latrina, retrete,
patente, cafoto,
sentina, privada, WC,
é o local destinado
a fins higiênicos e
dejeções;

3. Qual a importância de se dispor de portas adequadas nos chuveiros e
gabinetes sanitários?
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4. Por que devemos manter os pisos e paredes livres de umidade?

5. Por que nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades
incompatíveis com o asseio corporal, que exponham os empregados a
poeiras e produtos graxos e oleosos, os armários devem ser duplos?

6. Que tipos de EPI’s devem ser utilizados no serviço de limpeza das áreas
comuns nos locais de trabalho?
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7. Quais as recomendações em relação às instalações elétricas nas áreas
comuns nos locais de trabalho?

8. Quais as recomendações em relação às instalações hidráulicas e
sanitárias nas áreas comuns nos locais de trabalho?

9. Dimensione as instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, cozinha e
alojamento quando necessário nas seguintes situações:

a) Industria de fabricação de calçados, com 230 funcionários, dos quais
50 são mulheres.

b) Canteiro de obra com 150 funcionários no total, dos quais 10 são mulheres
e 30 trabalhadores homens residentes.

c) Empresa de fabricação de cloro e álcalis, com 100 funcionários, dos quais
40 são mulheres.
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10 Em que situações ficam dispensadas as instalações para o refeitório
nos locais de trabalho?

Referência
BRASIL. NR 24: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. Disponível
em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_24.asp>. Acesso
em: 21 set. 2009.
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Anotações

20
Segurança do trabalho I A14

