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1. Resumo 

 O motivo que nos levou a realização dessa pesquisa foi à incidência de acidentes 

que envolvem operários que trabalham na execução de fundações profundas 

através do método tubulão a céu aberto. O objetivo desse trabalho é identificar e 

propor ações que minimizem os riscos existentes nas etapas construtivas da 

fundação nesse tipo de obra. Para tanto foram utilizados dados da execução de 

tubulão a céu aberto da central de triagem José Bonifácio - SP, com enfoque 

principal no ambiente de trabalho, considerado espaço confinado, visando assim à 

saúde e segurança ocupacional dos operários que estão envolvidos de forma direta 

ou indireta no processo construtivo. Com isso, colocaremos em foco a importância 

da segurança do trabalhador nesse tipo de construção que ainda é frequente no 

Brasil, com base nas normas regulamentadoras (NR) e normas brasileiras (NBR) 

vigentes, exemplificando de forma clara, como identificar e propor métodos que 

auxiliem na amenização dos perigos envolvidos nesse tipo de atividade, como 

treinamentos, fiscalização, EPI’s, etc., a fim de evitar possíveis acidentes. 

Palavras-Chave: Espaço confinado, tubulão, Segurança do trabalho. 

 

2. Introdução 

 Na construção civil existem diversas atividades e locais de trabalhos que 

oferecem riscos aos trabalhadores. O objetivo deste trabalho é analisar os riscos 

existentes na execução da fundação profunda com o método denominado tubulão a 

céu aberto na construção da Central de Triagem José Bonifácio, localizado na rua 

Major Vitorino de Sousa, Itaquera - SP, com principal enfoque no ambiente de 

trabalho que é considerado espaço confinado, consequentemente visando todos os 

riscos existentes que podem prejudicar de forma direta ou indireta à saúde e 

segurança dos trabalhadores envolvidos. 

 Segundo a (NORMA REGULAMENTADORA 33, 2012,p.1), Espaço Confinado é 

qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que 

possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente 

para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento 

de oxigênio. Na construção da fundação da central de triagem José Bonifácio, o 

tubulão atende a todos os requisitos da norma para ser considerado um espaço 

confinado.  



 

 Infelizmente em uma das etapas construtivas um operário entrará no tubo para 

realizar o alargamento da base. Essa etapa é considerada muito perigosa, pois 

existe uma diversidade de fatores que podem trazer riscos à segurança, saúde e a 

integridade física dessas pessoas, ocasionando na maioria das vezes um acidente 

grave com um ou todos os colaboradores envolvidos. 

 O tubulão a céu aberto é considerado um método econômico devido as suas 

vantagens, porém atualmente está se tornando arcaico em vários países devido aos 

fatores que comprometem a segurança dos funcionários e o tempo de finalização 

dos procedimentos, sendo assim novas tecnologias estão surgindo a fim de 

melhorar as questões de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho, suprindo 

as necessidades de tempo e custos envolvidos nas etapas construtivas. Contudo, no 

Brasil esse tipo de fundação ainda é muito utilizado por suportar cargas elevadas e 

apresentar um custo benefício satisfatório. 

 

3. Objetivos 

 Apresentar uma análise técnica com a identificação e descrição dos riscos 

envolvidos na execução da fundação profunda com o método tubulão a céu aberto, 

salientando o ambiente de trabalho considerado espaço confinado, apresentando 

medidas de controle existentes para amenizar os riscos encontrados. 

 

4. Metodologia 

 Para desenvolvimento dessa pesquisa foram utilizados os métodos qualitativos, 

que reside em observações, avaliações e inspeções realizadas através de visitas 

técnicas a central de triagem José Bonifácio. Sendo possível verificar através de 

acompanhamento técnico as características do ambiente e os agentes ambientais 

presentes no decorrer das atividades construtivas do tubulão a céu aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Desenvolvimento 

5.1. Fundação profunda 

 As fundações profundas geralmente são executadas para atingir a camada mais 

resistente do solo para que o mesmo possa resistir aos esforços solicitantes da 

estrutura quando as camadas superficiais não dispõem de resistência suficiente. 

 De acordo com Hachichi et al.(1998, p.212) existem três métodos construtivos 

para as fundações profundas, podendo ser feitas por estacas, tubulões e caixão. 

Segundo os referidos autores os tubulões dividem-se em dois tipos básicos: a céu 

aberto (normalmente sem revestimento) e a ar comprimido (pneumático).  

 

5.2. Tubulão a céu aberto 

 Tubulão a céu aberto é uma fundação profunda composta por: cabeça, fuste e 

base, que consiste na escavação manual ou mecânica de um poço aberto na 

superfície do terreno, geralmente é alargado na base mecanicamente ou 

manualmente por um operário. Pode ser feito sem contenção lateral, com contenção 

parcial, ou com contenção contínua. 

 

5.3. Espaço confinado 

5.3.1. Norma regulamentadora 33 

 Conforme (NORMA REGULAMENTADORA 33, 2012,p.1) o objetivo desta norma 

é estabelecer os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e seu 

reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de 

forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que 

interagem direta ou indiretamente nesses espaços.  

 De acordo com a (NORMA REGULAMENTADORA 33, 2012,p.1) espaço 

confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana, que 

possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente 

para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento 

de oxigênio. Conforme é possível visualizar na tabela 1 – Caracterização dos 

Espaços confinados apresentada abaixo, apenas uma das situações é cabível para 

se considerar um ambiente como confinado. Portanto sempre que um espaço for 

considerado confinado o mesmo deve ser identificado em planta e numerado para 

melhor visualização e identificação, e os dados básicos característicos do local 

devem ser registrados. 



 

Tabela 1 – Caracterização dos Espaços confinados 

 

Fonte: Modificado do guia técnico NR-33 (2012, p.84) 

 

5.3.2. Medidas de segurança em espaço confinado 

 Toda empresa que tiver atividades em locais considerados confinados deverá ter 

um responsável técnico que irá monitorar a atmosfera antes e durante a atividade 

preenchendo as informações na Permissão de Entrada e Trabalho (PET). 

 

5.4. Riscos ambientais 

 A (NORMA REGULAMENTADORA 09, 2016, p.1) estabelece como riscos 

ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos locais de 

trabalho, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 

exposição, possam causar danos à saúde do trabalhador. Contudo, existem também 

os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes que também podem trazer malefícios 

a saúde e segurança do trabalhador. 

 

6. Resultados 

 Durante as visitas e análise técnica da obra foi possível identificar a falta de 

equipamentos de proteção individual e coletiva, a falta de organização e limpeza no 

entorno do tubulão, a falta de identificação do espaço confinado e a falta de um 

trabalhador treinado em primeiros socorros para caso de emergência.  

 Foram identificados os riscos existentes conforme a tabela abaixo através da 

avaliação qualitativa da atividade e do ambiente. 

 

 

 



 

Tabela 2 – Riscos identificados 

Grupo Risco Descrição 

Grupo I Risco Físico Ruído. 

Grupo II Risco Químico 

Atmosfera inflamável. 

Presença de gases e vapores. 

Deficiência de oxigênio. 

Grupo III Riscos Biológicos 

Soterramento.  

Animais peçonhentos. 

Bactérias. 

Grupo IV Riscos Ergonômicos 

Postura inadequada. 

Esforço físico intenso. 

Levantamento de peso. 

Grupo V Riscos de Acidentes 

Queda de mesmo nível (piso irregular). 

Choques elétricos. 

Queda por diferença de nível (abaixo de 2 m). 

Fonte: Os autores (jun/17) 

  

 Os riscos identificados na Tabela 2 podem trazer sérios danos à saúde e até 

mesmo a morte, O grupo I pode causar fadiga nervosa, alterações mentais como 

perda de memória, irritabilidade, perda temporária ou definitiva da audição, e etc. O 

grupo II pode causar danos à saúde por três vias de penetração, a cutânea, a 

digestiva e a respiratória. Os efeitos que esse grupo causa à saúde pode afetar o 

sistema nervoso, doença pulmonar, intoxicação, dores de cabeça, Asfixia e etc. 

 O grupo III pode causar doenças provocadas por microrganismos ou 

envenenamento devido a picadas de animais peçonhentos e etc. O grupo IV pode 

causar cansaço, dores musculares, fraquezas, hipertensão arterial, problemas de 

coluna entre outros. E o grupo V pode causar acidentes como corte, queda, choque 

elétrico, e sucessivamente deficiência ou morte. 

 

6.1. Medidas de controle existentes 

 Durante o acompanhamento da obra, foi observado que os colaboradores 

recebiam os EPI’s, porém o responsável técnico não orientava e não fiscalizava. De 

acordo com os riscos descritos na Tabela 2 os colaboradores deveriam utilizar: 



 

Capacete com jugular, protetor auricular, óculos de proteção, máscara respiratória 

PFF2, uniforme, luva, calçado de segurança, protetor solar, e cinto de segurança 

com duplo talabarte. 

 Um fato interessante que observamos durante o acompanhamento, é que ao 

conversar com o responsável técnico sobre o assunto, alguns dias depois os 

colaboradores foram treinados nas NR’s 18, 12, 35, e 33 (Supervisor, trabalhador e 

vigia) e após os treinamentos todos os trabalhadores que retornaram para suas 

atividades estavam portando os EPI’s, Como toda e qualquer capacitação deve 

ocorrer antes que o trabalhador assuma a sua função, o treinamento deveria ter sido 

realizado antes do inicio das atividades e não após. Portanto houve uma falha na 

qualificação dos profissionais. 

 

6.2. Análises preliminares de risco 

 Com base nos riscos e danos envolvidos, foi possível definir as medidas de 

controle através da hierarquia de controle dos riscos, que são mencionados na 

norma de OHSAS n° 18001 (2007) como itens obrigatórios para identificar as 

medidas de controles existentes: Eliminação ou substituição da fonte geradora, 

Controles de engenharia, Sinalização, alertas e controle administrativos, 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 Com enfoque nessas medidas podemos definir como medidas de controle a 

realização de DDSMS e treinamento conforme os perigos e danos encontrados, a 

inspeção nas ferramentas elétricas e manuais, a realização de exames médico 

adequados, o isolamento da área e envolvimento somente de pessoas autorizadas, 

treinadas e identificadas, o uso adequado de equipamento mecânico (pá, enxada e 

etc.) para auxílio na escavação, utilização de equipamento de descida e içamento de 

trabalhadores e materiais dotado de sistema de segurança com travamento roda pé 

e escadas de acessos, de acordo com a NR-18. 

 Podemos definir também como medidas de controle a instalação de placas de 

sinalização e alertas, a utilização dos EPI’s corretamente (Capacete com jugular, 

óculos de proteção, protetor auricular, calçado de segurança, luva de proteção, cinto 

tipo paraquedista com duplo talabarte, protetor solar, uniforme e Máscara PFF2), e a 

organização total da área interna e externa de trabalho, mantendo a área sempre 

limpa, seca e organizada. O piso deve estar sempre nivelado durante a escavação, 

retirando os resíduos de solo que são escavados constantemente, a inspeção dos 



 

locais de trabalho deve acontecer periodicamente pelo responsável técnico, os 

materiais devem ser armazenados quando não estiverem em uso, e os 

colaboradores devem trabalhar em dois ou mais trabalhadores auxiliando na 

movimentação de materiais. Os procedimentos de Espaço Confinado devem sempre 

ser seguidos e os documentos devem permanecer no local, a realização das 

medições de gases nos locais dos trabalhos em espaços confinados devem ser 

medidas antes e durante a atividade. Lembrando que somente trabalhadores 

treinados e qualificados nos procedimentos poderão adentrar no espaço confinado. 

 Permitir o uso de ferramenta somente por profissionais treinados, manter atenção 

ao circular na área de trabalho, sinalizar e isolar o local, restringindo o acesso, 

paralisar as atividades com chuvas, ventos fortes ou incidência de raios, aguardar 

liberação do trabalho por profissional autorizado através da PET, manter no local 

vigia e trabalhadores qualificados e identificados com adesivo no capacete, manter 

no local estrutura e equipamento para resgate, verificação do solo através de 

sondagem, equipamento para içar os materiais para dentro do tubo e inspeções 

periódicas nos equipamentos de içamento e dos locais de trabalho evitando a 

transição de equipamentos próximos do tubulão. 

 Uma avaliação que não podemos esquecer é avaliação comportamental. Caso 

necessário deverá haver o redirecionamento das atividades para outros profissionais 

ou cancelamento das mesmas, considerando as avaliações da chefia imediata, 

liberação do empregado para auxílio médico externo a empresa quando sentir-se 

mal, ou encaminhamento para exame médico especial e/ou avaliação pelo 

assistente social. 

 Após a classificação dos riscos, identificação dos danos gerados, e definição das 

medidas de controle, foram definidas as consequências, as probabilidades e o níveis 

de risco que cada risco pode trazer aos colaboradores.  

Para consequências foi considerado 1 como uma consequência levemente 

prejudicial, 2 como prejudicial e 3 como uma consequência extremamente 

prejudicial.  

 Para a probabilidade com a qual essas consequências ocorrerão. Foi 

considerado 1 para uma probabilidade baixa, 2 para uma probabilidade média, e 3 

para uma probabilidade extremamente alta.  

 O nível de risco é avaliado através da multiplicação entre consequência e 

probabilidade. E os resultados são avaliados da seguinte forma: 1 ou 2: Aceitável, 3 



 

ou 4: Moderado, 6: Substancial, 9: Intolerável. Dessa forma podemos concluir a 

classificação de cada item avaliado no decorrer dessa análise conforme a tabela 3 

enfatizada abaixo. 

Tabela 3 – Consequência, probabilidades e níveis de risco. 

Risco / Perigo Consequência Probabilidade Nível 

Ruído. 2 1 Aceitável 

Atmosfera inflamável. 3 2 Substancial 

Presença de gases e vapores. 3 2 Substancial 

Deficiência de oxigênio. 3 2 Substancial 

Soterramento. 3 2 Substancial 

Animais peçonhentos. 3 2 Substancial 

Bactérias. 3 2 Substancial 

Postura inadequada. 1 1 Aceitável 

Esforço físico intenso. 1 1 Aceitável 

Levantamento de peso. 1 1 Aceitável 

Queda de mesmo nível. 

(piso irregular). 2 2 Moderado 

Choques elétricos. 3 2 Substancial 

Queda por diferença de nível 

(abaixo de 2m). 3 2 Substancial 

Fonte: Os autores (jun/17) 

 

 E por fim, definimos as medidas de controle adicionais a partir dos níveis 

encontrados como a utilização dos EPI’s específicos de acordo com atividade e risco 

se necessário, orientação para movimentação de cargas manual, deixar o 

colaborador ciente de que a ferramenta em condições ruins de funcionamento e 

inseguras devem ser substituídas, definir o procedimento de trabalho antes do início 

da atividade, orientar o trabalhador a manter posição ergonomicamente adequada 

para realização do serviço, e verificar a necessidade após avaliação do médico do 

trabalho e TST a utilização do Cinto lombar. 

 

 

 



 

7. Considerações finais 

 

 Tubulão a céu aberto é uma fundação profunda composta por: cabeça, fuste e 

base. Durante o processo construtivo da base, ela pode ser alargada 

mecanicamente ou manualmente por um operário.  

 Devido às características do ambiente podemos concluir que os riscos existentes 

e gerados nesse tipo de construção devem ser considerados, avaliados e 

minimizados de forma que a saúde e a segurança dos trabalhadores estejam 

previstas em todas as etapas. Conforme o estudo de caso apresentado neste 

trabalho, podemos concluir que o objetivo foi plenamente alcançado, pois foi 

possível identificar in loco os riscos envolvidos na execução com enfoque no 

ambiente de trabalho, verificando assim as medidas de controles existentes para 

esse tipo de atividade, e como a obra escolhida para a análise deste trabalho reagiu 

aos itens de segurança mencionados. 

 Salientamos que é imprescindível que sejam adotadas as medidas de segurança 

conforme as normas vigentes (NR’s). Diante disso aplicar todos os treinamentos 

necessários, avaliar os riscos antes e durante o processo executivo, relatando todos 

os dados nos documentos disponíveis como a APR, a PET, e entre outros.  

 Sendo assim, podemos dizer que durante o estudo de caso foram constatadas 

algumas condições e situações inseguras que não estavam de acordo com as 

referidas normas citadas nesse trabalho, ou seja, os colaboradores não estavam 

preparados para uma situação de emergência, havia falta de treinamento e 

orientação de segurança, falta de equipamentos de proteção coletiva e individual, os 

tubulões não estavam sinalizados e identificados e entre outros desvios.  

 Por fim apesar de alguns desvios durante a execução da fundação, a obra foi 

concluída sem ocorrência de incidentes, bem como acidentes.  Mas através deste 

trabalho constatou-se que as normas brasileiras estão se aprofundando cada vez 

mais em tópicos de saúde e segurança dos trabalhadores padronizando os 

procedimentos. Mas, infelizmente nem todas as empresas seguem esse padrão 

corretamente. 
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