
   •    CHECKLIST R     •    Tapumes e galerias 133GRUPO 2

 Informações iniciais              133
R.1 Tapumes e galerias              134

SU
M

Á
R

IO

CHECKLIST R Tapumes e galerias

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.
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R.1 Tapumes e galerias
Item Questão a ser verificada Referencial Forma(s) de atendimento SIM NÃO N/A Registros adicionais

R.1.1 Foi providenciada a colocação de 
tapumes no entorno da obra, com 
altura mínima de 2,00 metros, 
sempre que se executarem 
atividades da indústria da 
construção, de forma a impedir o 
acesso de pessoas estranhas aos 
serviços?

Item 18.16.18 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

R.1.2 Em construções com mais de 
dois pavimentos a partir do 
nível do meio-fio, executadas no 
alinhamento do logradouro, foi 
construída galeria sobre o passeio 
ou outra medida de proteção que 
garanta a segurança dos pedestres 
e trabalhadores, de acordo com 
projeto elaborado por profissional 
legalmente habilitado (projeto de 
SPCs)?

 Item 18.16.19 
da NR-18

• Verificar o atendimento das 
especificações do projeto de SPCQ; 

• Verificar o atendimento no local.

 

R.1.3 Nas atividades de construção em 
que há necessidade da realização de 
serviços sobre o passeio, respeitou-
se a legislação do Código de Obras 
Municipal e de trânsito em vigor?

 Item 18.16.20 
da NR-18

• Verificar o atendimento das condições 
estabelecidas pelo Código de Obras 
Municipal; 

• Verificar o atendimento no local. 

 

R.1.4 Há sistema que permita a 
comunicação entre o meio externo e 
o meio interno da obra? 

Item 18.16.21 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  


