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CHECKLIST K Carpintaria e armação

Informações iniciais:

Nota 1:    A consulta ou adoção de parte ou de todas as medidas estabelecidas nesse conjunto de 
checklists não exime a organização e os profissionais responsáveis pela segurança e saúde 
do trabalhador na indústria da construção da obrigatoriedade de consultar diretamente os 
textos das Normas Regulamentadoras e atender aos dispositivos normativos trazidos por 
elas.

Nota 2:    Algumas das ‘formas de atendimento’ especificadas são de atendimento obrigatório, pois 
são extraídas das próprias NRs. Outras são sugestões de como aquele item poderia ser 
atendido e, portanto, estão indicadas nas ‘formas de atendimento’ como ‘sugestão’. Outro 
ponto a observar é que as ‘formas de atendimento’ apresentadas não são exaustivas. 
Sendo assim, em caso de fiscalização do trabalho, por exemplo, outras medidas poderão 
ser exigidas para fins de atendimento dos itens das Normas Regulamentadoras.



   •    CHECKLIST K     •    Carpintaria e armação 109GRUPO 2

K.1 Carpintaria e armação 
Item Questão a ser verificada Referencial Forma(s) de atendimento SIM NÃO N/A Registros adicionais

K.1.1 As áreas de trabalho dos serviços de carpintaria e onde são realizadas as atividades de corte, dobragem e armação de vergalhões de aço 
apresentam:

K.1.1.1 Piso resistente, nivelado e antiderrapante? Item 18.7.3.1 
"a" da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

K.1.1.2 Cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra 
intempéries e queda de materiais?

Item 18.7.3.1 
"b" da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

K.1.1.3 Lâmpadas para iluminação protegidas contra 
impactos provenientes da projeção de partículas?

Item 18.7.3.1 
"c" da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

K.1.1.4 Resíduos das atividades coletados e removidos, 
diariamente?

Item 18.7.3.1 
"d" da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

K.1.2 A área de movimentação de vergalhões 
de aço é isolada, para evitar a circulação 
de pessoas não envolvidas na atividade? 

Item 18.7.3.2 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

K.1.3 Os feixes de vergalhões de aço que forem 
deslocados por guinchos, guindastes ou 
gruas estão amarrados de modo a evitar 
escorregamento? 

Item 18.7.3.3 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

K.1.4 As armações de pilares, vigas e 
outras estruturas estão apoiadas e 
escoradas para evitar tombamento e 
desmoronamento? 

Item 18.7.3.4 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  
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Item Questão a ser verificada Referencial Forma(s) de atendimento SIM NÃO N/A Registros adicionais

K.1.5 Foram colocadas pranchas de material 
resistente firmemente apoiadas sobre as 
armações nas fôrmas, para a circulação 
de trabalhadores? 

Item 18.7.3.5 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

K.1.6 As extremidades de vergalhões que 
ofereçam risco para os trabalhadores 
estão protegidas?

Item 18.7.3.6 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  


