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RESUMO 

Este estudo apresenta o resultado de pesquisa realizada em 43 (quarenta e três) canteiros de 

obras de edificações verticais, na fase de estruturas, na Região Metropolitana do Recife. O 

trabalho teve como objetivo elaborar protocolo de avaliação e controle dos riscos de acidentes 

do trabalho. O uso deste protocolo, composto por dois instrumentos - instrumento de 

avaliação dos aspectos pessoais dos trabalhadores e instrumento de avaliação dos riscos de 

acidentes - visa garantir a integridade física e mental dos trabalhadores, redução dos custos, 

melhoria da imagem da empresa e da qualidade de vida. O primeiro instrumento foi aplicado 

nos canteiros de obras realizando-se observações sistemáticas sobre os riscos de acidentes, 

para isso utilizou como fundamental teórica à Legislação de Segurança e Medicina do 

Trabalho. O segundo instrumento serviu de base para realizar entrevistas a 82 (oitenta e dois) 

trabalhadores entre pedreiros, carpinteiros e ferreiros. O uso do protocolo proposto permite o 

conhecimento das características dos trabalhadores da construção civil. Tal conhecimento 

possibilita o direcionamento de investimentos em programas e sistemas na área ergonomia e 

segurança do trabalho, impulsionando a melhoria das condições de vida do trabalhador, que 

levam a minimizar as condições de riscos existentes nos ambientes de trabalho. 
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ABSTRACT 

This study presents the results of a survey carried out in 43 (forty three) sites of vertical 

building, still in a structural stage is, in Recife Metropolitan Region. The study aimed to 

propose a protocol to evaluate and control the risk of work accidents. Use of this protocol 

comprising tools – evaluation of workers’ individual aspects and evaluation of accident risks 

– is aimed at ensur workers’ physical and mental integrity, cost reduction, image of the 

company and life quality improvement. The first tool was used in those sites where a 

systematic observation about accident risks was on course, for this it was used as elemental 

theorist the Work Safety and Medicine Legislation. The second toll was used as basis for 

intervienring 82 (eighty two) workers including bricklayesrs, carpenters and blacksmiths. 

Proposed by this research, the use of these toolls provides a better understanding civil 

construction workers profiles. Such knowledge enables investment directly in programs and 

systems in ergonomics and work safety areas, promoting workers’ life condition 

improvement, which leads to a decrease of existing risk conditions in their work environment. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Nos últimos anos, o controle da inflação, a concorrência entre as empresas, a conseqüente 

busca para se produzir mais e a menores custos, fez com que as empresas passassem a 

incorporar o “processo de melhoria contínua”, ou seja, produzir sempre buscando aperfeiçoar 

as ações de forma a padronizar as atividades e obter o controle do sistema produtivo. Com 

isso, as empresas garantem a certificação do seu método produtivo. 

No estado de Pernambuco, através do sistema SENAI, houve uma busca crescente das 

empresas de construção civil pela certificação através do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat – PBQP-H, e/ou ISO 9000/2000. De acordo com Trajano da Cunha, 

diretor do Centro de Treinamento da Construção Civil Austriclínio Corte Real - CTCC, 

atualmente se registra no estado 108 (cento e oito) empresas certificadas e 49 (quarenta e 

nove) em processo de certificação (informação verbal). 

Vale salientar o interesse do setor empresarial em parceria com o SENAI, de estruturar a 

escola de formação específica para o setor. Hoje com 10 anos de existência o Centro de 

Treinamento da Construção Civil Austriclínio Côrte Real – CTCC. 

Contudo, as empresas de pequeno porte nem sempre conseguem acompanhar este sistema 

devido à falta de qualificação profissional e aos custos envolvidos com a implantação do 

mesmo. Sabe-se que 89,27% dos estabelecimentos atuantes no setor da construção civil 

possuem até 19 empregados (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2003). 

No que se refere à questão de investimentos em produtos e/ou processos, pesquisa realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003a) revelou que das 70 mil 

empresas pesquisadas, apenas 31,52% implementavam inovação, seja em produto, processo 

ou ambos.  Outro fato observado é que a taxa de inovação é crescente com o porte das 

empresas, variando de 26,6% para as empresas que ocupam entre 10 e 49 pessoas a 75,6% 

para as empresas com 500 ou mais pessoas ocupadas, nota-se mais uma vez e a questão da 

capacidade de investimentos com o porte da empresa. Torna-se evidente a necessidade de se 

estudar questões relacionadas à organização do trabalho. 

Outro fator que envolve os setores produtivos como um todo, é relativo à Segurança e Saúde 

no Trabalho (SST). Além da imposição Legal, é dever social garantir um ambiente de 
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trabalho seguro e livre de agentes causadores de acidentes e doenças ocupacionais. Segundo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1999) ocorrem no mundo cerca de 250 milhões 

de acidentes de trabalho e 160 milhões de doenças relacionadas ao trabalho. No que se refere 

aos acidentes fatais, ocorrem cerca de 1,1 milhões de acidentes excedendo os acidentes de 

trânsito (999.000), a violência (563.000), as guerras (502.000) e a AIDS (312.000). A OIT 

prevê ainda que as doenças relacionadas ao trabalho se duplicarão em 2020, se não forem 

implantadas medidas preventivas. 

No Brasil, o Ministério da Previdência Social (2004) indica que durante o ano de 2002 foram 

registrados 387.905 acidentes de trabalho, sendo 28.335 (7,30%) relativos à indústria da 

construção. A mesma fonte indica ainda que, em Pernambuco, foram registrados 7.012 

acidentes de trabalho, sendo 10,57% referente à indústria da construção. 

Os acidentes de trabalho representam altos custos para a empresa, a sociedade e para o 

próprio trabalhador. Se considerados os custos econômicos, estes são dificilmente calculáveis 

devido à influência de inúmeros fatores. Já os custos humanos são levados a valores 

econômicos; mas como mensurar uma invalidez para o trabalho ou um acidente fatal? 

Devido a gravidade da questão, propõe-se analisar os fatores de riscos de acidentes de 

trabalho em canteiros de obras durante a fase de estruturas. 

1.2 Delimitação do Tema 

A pesquisa de campo realizada se restringe a analisar canteiros de obras de edificações 

verticais durante a fase de estrutura na Região Metropolitana do Recife. A área de estudo se 

deteve às atividades de montagem de formas, concretagem e desforma. Com isso, foi 

estruturado um protocolo de avaliações composto por dois instrumentos. O primeiro serviu de 

base para as observações sistemáticas quanto aos riscos de acidentes, o segundo, em forma de 

questionário, foi aplicado junto aos trabalhadores que atuam na área de estudo, ou seja 

carpinteiros, ferreiros e pedreiros. 

1.3 Caracterização do Problema a ser Investigado 

Baseado na observação de técnicos do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado 

de Pernambuco - SINDUSCON/PE em cerca de 3.100 canteiros de obras na Região 

Metropolitana do Recife, entre os anos de 1997 e 2003, foi verificado que a maioria dos 

acidentes e incidentes ocorrem durante a fase de estrutura da obra. 
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Na pesquisa foram adotados os conceitos clássicos sobre acidente e incidente. Segundo Saari 

(1998) um acidente se define como o resultado de uma cadeia de sucessos anormais que 

resulta em danos materiais e às pessoas. Já o incidente resulta apenas em danos materiais. 

Maiores detalhes sobre estes conceitos estão apresentados no capítulo 3. 

Dentre as possíveis causas de acidentes que ocorrem durante a fase de estruturas, acredita-se 

que o ritmo acelerado da obra leva a situações que favorecem a ocorrência dos mesmos se não 

são atendidos os requisitos de segurança. Atuam no setor empresas que concretam uma laje a 

cada oito ou nove dias, ou seja, tem-se um novo pavimento num pequeno espaço de tempo. 

Conseqüentemente, ocorrerão no canteiro de obras várias atividades simultâneas. Enquanto os 

carpinteiros estão montando a forma para a concretagem de mais um pavimento (pilares, 

vigas e laje), os pedreiros estão executando a alvenaria de periferia de laje nos pavimentos 

inferiores, além da grua e dos elevadores de materiais e pessoas estarem sempre em 

movimento, a obra pode estar recebendo materiais, como blocos de cerâmica (tijolos) ou 

armações de aço para o pavimento onde estão sendo montadas as formas. 

Devido a isto, propõe-se analisar os fatores de riscos de acidentes de trabalho em canteiros de 

obras de edificações verticais, durante a fase de estrutura. 

1.4 Justificativa da Escolha do Tema 

Para Vilella et al. (1990), o trabalho e a saúde estão fortemente relacionados, já que o trabalho 

é uma atividade que o indivíduo desenvolve para satisfazer suas necessidades, ou seja, para 

poder ter uma vida digna, e pela qual se desenvolvem as capacidades tanto físicas como 

intelectuais. 

No entanto, esta influência positiva do trabalho sobre o homem, respeito à saúde não é única, 

existe também uma influência negativa; trabalhando pode-se perder a saúde, quando o 

trabalho desenvolve-se em condições que podem causar dano (físico e mental) à integridade, 

como os acidentes e doenças.  

O reconhecimento do princípio geral da prevenção de riscos profissionais, conjugado com a 

constatação das taxas de acidentes de trabalho no setor da construção civil, leva a uma nova 

forma de atuação na gestão dos empreendimentos. Integrar a gestão de segurança e saúde no 

trabalho (SST) nos procedimentos correntes da gestão dos empreendimentos (custos, prazos e 

qualidade, etc.), é imperativo visando implementar a redução dos custos sociais e econômicos, 

aumento da produtividade e melhoria da qualidade da obra (DIAS E FONSECA, 1996). 
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Além do citado por Dias e Fonseca, vale ressaltar a prevenção de acidentes e doenças 

(conseqüência direta da prevenção dos riscos profissionais), a melhoria da imagem da 

empresa junto a um mercado cada vez mais competitivo, e por fim, a melhoria da qualidade 

de vida dos trabalhadores do setor. 

Com o intuito de atender a estas observações, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

inicia um processo de estabelecimento de Diretrizes Relativas aos Sistemas de Gestão da 

Segurança e Saúde no Trabalho - ILO-OSH 2001. O Diretor Geral da OIT, Dr. Juan Somavia, 

afirma que hoje em dia, os avanços tecnológicos e as fortes pressões competitivas têm levado 

a mudanças rápidas nas condições de trabalho, nos processos e na organização do trabalho. A 

legislação é essencial, mas insuficiente para abordar estas alterações ou seguir o ritmo do 

surgimento de novos perigos e riscos. As organizações também devem ser capazes de 

desenvolver respostas efetivas com estratégias de gestão dinâmicas (ILO-OSH 2001, 2002). 

Contudo, devido à ocorrência dos acidentes de trabalho, à imposição legal, às diretrizes da 

OIT e ao dever moral de garantir a integridade dos trabalhadores, é que se propõe o estudo 

dos fatores de riscos de acidentes do trabalho, durante a fase de estruturas em obras de 

edificação vertical. São adotandos os preceitos da segurança e saúde no trabalho (SST) e da 

ergonomia que contribuem para a melhoria dos processos da indústria da construção civil. 

1.5 Relevância para a Área de Ergonomia e Segurança do Trabalho 

A segurança do trabalho é uma disciplina científica que está voltada para técnicas de 

prevenção dos acidentes de trabalho, já a ergonomia, atua não só na prevenção do acidente, 

mas na faixa onde o conforto do trabalhador deixa de existir, mas que não necessariamente irá 

ocasionar acidente ou doença. Vale salientar, que a ergonomia não se restringe a esta área de 

atuação. No entanto, as duas áreas do conhecimento têm como objeto o homem e a garantia 

da sua integridade física e mental. 

Portanto, o estudo dos fatores de riscos dos acidentes de trabalho na indústria da construção 

civil sob os princípios da engenharia de segurança do trabalho e da ergonomia, levando em 

consideração os aspectos pessoais dos trabalhadores contribuirá para estas duas áreas do 

conhecimento. 
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1.6 Objetivos e Metas 

Objetivo Geral: 

Realizar análise de segurança do trabalho para avaliação e controle dos riscos de acidentes do 

trabalho em obras de edificações verticais, durante a fase de estrutura. A análise visa garantir 

a integridade física e mental dos trabalhadores, redução dos custos, melhoria da imagem da 

empresa e da qualidade de vida dos trabalhadores. 

Objetivos específicos: 

• Levantar as atividades envolvidas no processo de concretagem, montagem de forma e 

desforma utilizadas em estruturas de concreto armado; 

• Analisar os parâmetros legais (NR: 17 e 18) que se referem às condições de segurança 

do trabalhador na fase de estrutura de obras de edificação vertical; 

• Identificar os riscos de acidentes em obras na fase de estrutura; 

• Elaborar protocolo constituído por dois instrumentos, o primeiro para avaliação dos 

riscos de acidentes da obra, e o segundo para avaliação dos aspectos pessoais (grau de 

profissionalismo, características demográficas) e dos aspectos sócio-econômicos do 

trabalhador. 

1.7 Base Literária 

A revisão de literatura realizada se baseia nas áreas de engenharia de segurança do trabalho e 

de ergonomia, abordando os aspectos técnicos da construção civil e a implementação de 

métodos para garantia de um ambiente de trabalho seguro. 

1.8 Etapas e Capítulos Comentados 

A dissertação está estruturada em sete capítulos. Neste primeiro capítulo, foi apresentado: 

justificativa, delimitação do tema, caracterização do problema investigado, objetivos e método 

de pesquisa adotado. 

O capítulo 2 apresenta as considerações sobre a indústria da construção civil, bem como seu 

impacto sócio-econômico e as fases da construção de edificações verticais. 

O capítulo 3 aborda a questão da segurança e saúde no trabalho partindo da definição de 

trabalho e sua interface com a saúde sob o conceito da Organização Mundial de Saúde. 
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Também são discutidos os conceitos de riscos ocupacionais, ambientais e de segurança. É 

destacada a legislação brasileira de segurança e medicina do trabalho, desde a constituição 

federal até as normas regulamentadoras e a metodologia de atualização das mesmas. 

O capítulo 4 foca a questão da avaliação e controle dos riscos, comentando os programas de 

segurança e a questão dos custos de acidentes de trabalho. 

No capítulo 5 são indicados os métodos de pesquisa, os procedimentos metodológicos 

adotados, a estratégia de pesquisa, bem como a constituição do protocolo para aplicação nas 

obras. 

O capítulo 6 apresenta a pesquisa de campo como as análises dos resultados e tratamentos 

estatísticos. 

Por fim, o capítulo 7 apresenta as conclusões da pesquisa. 

1.9 Metodologia Geral da Pesquisa 

A pesquisa se baseia em revisão de literatura, análise documental dos registros de acidentes 

do Sindicato da Indústria da Construção Civil em Pernambuco – SINDUSCON/PE, 

elaboração de protocolo constituído de dois instrumentos para pesquisa de campo e tabulação 

dos dados. 

1.10 Metodologia Adotada 

A metodologia adotada na pesquisa toma como base o “método de avaliação e controle dos 

riscos para construção civil” (BARKOKÉBAS JUNIOR et al., 2004) no campo da engenharia 

de segurança do trabalho. 

Para realização de determinados procedimentos de pesquisa, adotou-se algumas técnicas 

sugeridas Moraes através da “metodologia de abordagem sistêmica do sistema homem-tarefa-

máquina” (MORAES & MONT’ALVÃO, 2003), e da “macroergonomia” proposta por 

Guimarães (2004).
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2.0 CONSTRUÇÃO CIVIL 

Neste capítulo é abordada a indústria da construção civil, especialmente o setor de construção 

de edificações, bem como os métodos construtivos, fases das obras e, por fim, a delimitação 

da pesquisa realizada. 

2.1 Considerações sobre a Indústria da Construção Civil 

O setor da construção engloba um grande número de atividades econômicas, desde a 

construção e reforma de casas até grandes projetos de engenharia. A atividade da construção 

se divide basicamente entre construções residenciais, comerciais, industriais, de serviços, e os 

projetos de engenharia civil, tais como rodovias, pontes, hidroelétricas, linhas de transmissão 

etc. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2004), mundialmente se observa 

uma tendência na área da construção civil em termos de reformas, manutenção e demolições 

de edifícios, que representa uma porcentagem elevada dentre todas as atividades do setor 

(quase 50% em algumas economias mais desenvolvidas) que absorvem uma proporção maior 

de empregos. A OIT busca então definir a indústria da construção como “um conjunto flexível 

de agentes e atividades que podem internacionalizar-se ou regionalizar-se de diversas 

maneiras”. Tal conceito tem como base a diversidade de atividades e produtos envolvidos no 

setor, que traz consigo uma diversidade similar de agentes, ou profissionais, que interagem 

sobre o mesmo. As empresas de construção se classificam desde a mão de obra independente 

contratada para serviços gerais, até empresas multinacionais que operam em grande escala. 

No Brasil, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), que é o instrumento 

de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de 

enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003c) subdivide o setor 

de “construção” em seis subgrupos: 

• Preparação do terreno; 

• Construção de edifícios e obras de engenharia civil; 

• Obras de infraestrutura para engenharia elétrica e de telecomunicações; 

• Obras de instalações; 



Capítulo 2.0  Construção Civil 

 8 

• Obras de acabamentos e serviços auxiliares da construção; 

• Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operário. 

Cada subgrupo apresenta atividades específicas que, dentre elas, caracterizam o setor da 

construção civil. 

A pesquisa de campo realizada se enquadra na primeira atividade do segundo subgrupo, ou 

seja, edificações verticais, independente de serem residenciais, comerciais ou de serviços. A 

característica principal se detinha a serem estruturas verticais. A ver: 

� Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços); 

� Obras viárias: 

- Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos); 

- Pintura para sinalização em pista rodoviária e aeroportos; 

� Grandes estruturas e obras de arte (pontes, elevados, passarelas, túneis, etc.); 

� Obras de urbanização e paisagismo (vias urbanas, praças, calçadas, parques, 

estacionamentos; sinalização com pintura em ruas e estacionamentos; instalações 

desportivas). 

2.2 O Impacto Socioeconômico da Indústria da Construção Civil 

A Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2004) afirma que as atividades realizadas no 

âmbito da construção requerem significativo percentual de mão de obra, seja qualificada, 

semiqualificada ou não qualificada. A entidade afirma que a recuperação e manutenção de 

edifícios existentes exigem uma maior mão de obra que as novas construções, razão pela qual 

nos países mais desenvolvidos com um alto nível de atividade em construções e obras de 

recuperação e manutenção, por exemplo, no Japão, os trabalhadores ocupados no setor podem 

representar até 10% da mão de obra total do país, sendo outros 10% atuantes em atividades 

conexas. 

Pode-se afirmar que a indústria da construção não é apenas uma importante geradora de 

empregos, mas também uma das poucas que nas economias mais desenvolvidas oferecem 

trabalho às pessoas menos qualificadas e/ou instruídas (ILO, 2004). Esta afirmativa se 

transcreve num dos objetivos da OIT, em promover, na medida do possível, emprego a essa 

faixa da população. Também se afirma que nas economias menos desenvolvidas, onde a 
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produção se estabilizou ou decai, o número de postos de trabalho disponíveis no setor da 

construção tem diminuído e os empregos que se oferecem tendem a ser de caráter ocasional e 

de pouca qualidade. 

No Brasil, pode-se dizer que existem basicamente três situações. A primeira contempla as 

empresas de grande porte que atuam no setor de construção de grandes obras, como rodovias, 

aeroportos, hidroelétricas, termoelétricas, e etc. Estas empresas, em sua maioria, atuam 

internacionalmente e não raro, muitas vezes constituem consórcios para concorrência em 

licitações especificas. Outra situação compõe as empresas de médio e pequeno porte, que 

atuam regionalmente na construção de empreendimentos, galpões industriais, licitações para 

obras de pequeno porte e etc. Estas empresas normalmente contratam microempresas para 

realização de atividades específicas, como a montagem de formas, pintura, aplicação de 

gesso, instalações elétricas, de gás, e etc. Também se encontram neste grupo as pequenas 

empresas que atuam no ramo da recuperação de estruturas, realização de reformas e etc. Por 

fim, o terceiro grupo tem característica informal, por não se caracterizar o contrato de 

prestação de serviço, porém muito comum nos chamados serviços domésticos, como uma 

pequena reforma em casa, ou até mesmo a construção da casa própria. De acordo com 

BARKOKÉBAS JUNIOR, em agosto de 2003, são comuns os casos de autuação do Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco - CREA/PE em pequenas 

obras que não possuem responsável técnico (informação verbal). 

Os indicadores econômicos apontam que, no Brasil, a indústria da construção representa um 

forte setor para o desenvolvimento econômico do país. Observando-se o Produto Interno 

Bruto (PIB), o setor foi responsável por 7,98% em 2002, quando se refere ao segmento 

industrial, esse dado passa a 21,10% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2003b). No entanto, esse número decresce desde 1998, quando o setor foi 

responsável por 10,13% do PIB nacional, confirmando a afirmativa da OIT (ILO, 2004). 

Tendo em vista que a produção maior ou menor do setor reflete-se diretamente no número de 

empregos gerados pelo mesmo. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (2003), o setor 

da construção civil ocupou 1.108.132 postos de trabalhos diretos em 2003, tendo ocupado 

1.136.900 postos de trabalhos em 2002.  

Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2003), a indústria da 

construção civil possui extraordinária capacidade de realização de investimento, contribui 

para o equilíbrio da balança comercial e gera quantidade significativa de empregos indiretos. 
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A aplicação de recursos neste segmento além de se traduzir em benefícios econômicos, 

classificados na contabilidade nacional como capital fixo, resulta em melhoria da qualidade de 

vida, uma vez que seus produtos são bens de obras de infra-estrutura como rodovias, 

saneamento, linhas de transmissão de eletricidade, moradias, dentre outros. 

Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil em Pernambuco (SINDUSCON/PE, 

2003) o investimento no setor da construção civil acarreta impacto direto na economia do 

país, além de minimizar o déficit de infra-estrutura e de habitação, este último na ordem de 

6,5 milhões. Isto vem a confirmar o poder de mobilização econômica da indústria da 

construção civil. 

Além dos benefícios citados, pode-se afirmar que a indústria da construção civil ainda é o 

setor que emprega a maior parte de desempregados atualmente no Brasil, atrelado ao fato de 

que os processos construtivos de edificações, manutenções e reformas, dentre outros, são em 

sua maioria realizados de maneira artesanal. 

Atuam no segmento da construção civil 97.738 estabelecimentos, sendo destes 89,27% com 

até 19 empregados, 8,85% de 20 a 99 empregados, 1,69% de 100 a 499, e apenas 0,20% com 

500 ou mais empregados (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2003). Estes dados 

começam a apontar um dos problemas com relação à inovação tecnológica na indústria da 

construção. Como a grande maioria das empresas é de pequeno porte, estas, 

conseqüentemente, atuam em atividades diversas, o que dificulta o investimento num único 

processo e/ou máquinas e equipamentos. 

2.3 Fases da Construção de Edificações 

Algumas características são singulares à indústria da construção civil. Em primeiro lugar, 

cada produto se edifica ou se constrói num determinado lugar. Produz-se no lugar onde serão 

utilizados através da constituição de projeto em projeto, levando a mudança constante do 

ambiente de produção, ou seja, do ambiente de trabalho. A implicação mais evidente é que a 

mão de obra tem que se movimentar ao longo da linha de produção. A logística dos materiais 

e do trabalho na obra constitui um aspecto crucial de qualquer planejamento para a situação 

“ideal” de execução. Contudo pode-se afirmar que a obra interage com as atividades e 

serviços mais que a uma indústria de manufatura. 

Como já citado, as empresas de pequeno porte têm dificuldade de investir em inovação devido 

ao montante requerido. Com isso, muitas delas acabam por atuar em variadas atividades para 
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sobreviver no mercado, sem poder se especializar num único tipo de serviço. Como por 

exemplo, há empresas que trabalham em reformas, bem como construção de casa, ou 

manutenção de edificações, ou seja a diversidade de obras é um dos fatores que inviabilizam o 

investimento especifico em métodos, máquinas ou equipamentos. 

Para Gehbauer et al. (2002) no mundo inteiro tem-se provado, na área de engenharia civil, que 

a qualidade dos métodos de construção e a intensidade com a qual a execução de uma obra é 

planejada e controlada não se desenvolveram tanto quanto, por exemplo, as teorias aplicadas 

às estruturas, ficando a execução muitas vezes aquém da sofisticação e qualidade com que são 

elaborados os projetos. Os autores complementam que, em diversos países, discute-se a 

integração entre o projeto e a execução, e que esta está longe da ideal, indicando existir 

também, nessa interface, a possibilidade de promover maior racionalização da execução. 

Assim sendo, no planejamento e no gerenciamento de uma obra há um grande potencial de 

melhoria do processo de construção, tendo em vista que a execução de um empreendimento 

deve ser realizada com o mesmo cuidado e qualidade com que os arquitetos e engenheiros 

desenvolvem seus projetos. 

Acredita-se que esta visão sobre os empreendimentos se confirme no Brasil, tendo em vista 

que o processo de construção apresenta características artesanais, considerando-se a atuação 

do homem em todas as fases construtivas. 

De maneira a esclarecer os assuntos aqui abordados, serão descritas sucintamente as fases das 

obras de edificação vertical. 

Do ponto de vista para planejamento e gestão de obras, Gehbauer et al. (2002) subdivide as 

fases de uma obra em três grandes partes: 

I) Desenvolvimento de empreendimento 

01 – Estudo de viabilidade do empreendimento 

02 – Coordenação dos projetos de arquitetura e engenharia 

II) Métodos de execução 

01 – O canteiro de obras 

02 – Fundações e contenções 

03 – Obra bruta 
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04 – Acabamentos 

05 – Fachadas e coberturas 

III) Planejamento da obra 

01 – Planejamento prévio da execução 

02 – Orçamento 

Independente de como se definam as fases ou etapas da obra, a cada nova fase, operários de 

categorias diferentes encontram-se no canteiro de obras, já que há uma rotatividade de 

equipamentos, máquinas e serviços sendo realizados, além da mudança constante no ambiente 

de trabalho. 

Restringindo-se às fases de execução da obra, pode-se dizer que, principalmente na 

construção de edifícios verticais, são: demolição (quando necessária), escavação, fundação, 

estrutura e acabamento. 

2.3.1 – Demolição 

Toda demolição, seja qual for sua natureza, é um trabalho perigoso, cuja execução exige 

precaução, atenção constante e emprego de pessoal treinado. Para Sampaio (1998), demolir 

implica uma série de riscos, tanto no caso de grandes estruturas, quanto no de uma casa de 

dimensões modestas. Yazigi (2003) afirma que boa parte das empresas demolidoras é 

constituída por pessoas experientes, mas sem formação técnica acadêmica. Sem deixar de 

valorizar a experiência que a prática traz, o conhecimento técnico é fundamental para se fazer 

uma demolição sem causar acidentes. 

2.3.2 – Escavação 

As escavações são feitas para que se possam executar construções subterrâneas e para 

execução de fundações diretas, como sapatas e etc. Segundo Gehbauer (2002), como 

conseqüência da escavação, é destruído o equilíbrio de forças do solo natural. Logo, para 

garantir a estabilidade das paredes de uma escavação, é necessário que elas sejam escoradas. 

Para garantir que não ocorram acidentes, deve ser realizado reconhecimento cuidadoso do 

terreno, quando se trabalha em zonas urbanas, devido a uma possível interferência da infra-

estrutura de serviços públicos. Com isso, será possível determinar quais são as medidas de 

segurança, caso haja presença de redes elétricas, de abastecimento de água, de gás, de 

telefone, galerias pluviais etc (Sampaio, 1998). 
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2.3.3 – Fundação 

Chama-se fundação à parte de uma estrutura que transmite ao terreno subjacente a carga da 

edificação, ou ainda, o plano sobre o qual assentamos os alicerces de uma construção. Os 

cuidados necessários para a prevenção de acidentes em obras de fundações, inclusive no que 

se refere a danos em estruturas vizinhas, são idênticos aos já vistos no caso das escavações. 

2.3.4 – Estrutura 

Encerrada a fase da fundação, é iniciado o levantamento da estrutura. Tem início, então, o 

trabalho dos carpinteiros montando as formas de madeira, as armações de aço e, por fim, a 

concretagem e desforma. 

Nesta fase da obra, um novo ritmo é imposto à obra, o que eleva de forma significativa o 

contingente de trabalhadores. Na medida que novas lajes vão sendo concretadas, já a partir da 

segunda ou terceira, alguns trabalhadores estão desformando o andar térreo, o número de 

carpinteiros aumenta em função das lajes seguintes, e há empresas que chegam a concretar 

uma laje por semana. 

À medida que a estrutura é erguida, nas lajes inferiores os carpinteiros iniciam o levantamento 

da alvenaria, constituindo o fechamento de periferia já com a alvenaria definitiva da 

edificação. 

As formas para concretagem são montadas pelos carpinteiros da obra. Entre as diversas 

ferramentas utilizadas nos serviços de carpintaria, estão as manuais como serras, serrotes, 

torquetes, pés-de-cabra e martelos, e as elétricas como a serra circular e as furadeiras, sendo a 

anterior a mais utilizada. 

Atualmente, muitas construtoras contratam empresas especializadas para montagem das 

formas em seus canteiros de obras. É o que se chama de terceirização dos serviços, e pode-se 

afirmar que é uma tendência que deve ser estendida a todas as atividades. 

A pesquisa é desenvolvida na fase de estrutura, fazendo observação nas atividades de 

montagem de forma, concretagem e desforma, conformeestá descrito no item 1.2 do capítulo 

1. 

2.3.5 – Acabamento 

Mesmo após o término da estrutura, quando se dá a saída dos carpinteiros do canteiro, a obra 

permanece com número significativo de trabalhadores, tendo em vista que, neste momento, 
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serão realizados os serviços de levantamento de alvenaria, chapisco, reboco, instalações 

hidráulicas, elétricas, de gás, telefônica, etc. 

2.4 Considerações 

A indústria da construção civil caracteriza-se por aspectos peculiares: o tamanho das 

empresas, a diversidade de obras, a mudança constante do ambiente de trabalho, a 

mobilização dos trabalhadores de acordo com o desenvolvimento da obra, ou seja, com o 

trabalhador acompanhando a linha de produção. Estes aspectos contribuem para dificuldade 

de investimentos em inovação tecnológica. As empresas de pequeno e médio porte em geral, 

não se especializam em um tipo de obra de construção civil, uma vez que para se manter no 

mercado, acabam realizando diferentes tipos de obras (edificações verticais, reformas, 

manutenção, e etc.) o que impede, muitas vezes, o investimento em máquinas, métodos e 

equipamentos específicos destas atividades. 

A Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2004) afirma que as atividades realizadas no 

âmbito da construção requerem significativo percentual de mão de obra, seja qualificada, 

semiqualificada ou não qualificada. No Brasil, a indústria da construção representa um forte 

setor para o desenvolvimento econômico do país, observando-se que o Produto Interno Bruto 

(PIB) corresponde a 7,98% em 2002, quando se refere ao segmento industrial, esse dado passa 

a 21,10% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003b). 

O processo de construção de edificações apresenta características artesanais, considerando-se 

a atuação do homem em todas as fases construtivas. Dentre as fases descritas neste capítulo, a 

de estruturas se caracteriza pelo ritmo imposto à obra, pelo contingente de trabalhadores, 

dificuldade de execução desta etapa e pela multiplicidade de atividades, constituindo-se na 

fase de maior risco de acidentes. 
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3.0 TRABALHO 

Neste capítulo é abordada a questão do trabalho focando as condições ambientais e fatores de 

riscos e relacionando as disciplinas de ergonomia e segurança do trabalho. 

3.1 Considerações sobre o Trabalho 

De acordo com a definição do Dicionário do Pensamento Social do Século XX, trabalho é o 

esforço humano dotado de um propósito e envolve a transformação da natureza através do 

dispêndio de capacidades físicas e mentais. 

Já Vilella et al. (1990) sintetizam o trabalho como a transformação da Natureza para o 

indivíduo satisfazer as necessidades para viver e manter a saúde. Os autores descrevem que 

através da História da Humanidade, a forma de trabalhar varia segundo as épocas e segundo 

os povos; porém, nesta evolução, o trabalho tem sempre duas características que vêm se 

desenvolvendo: a tecnologia e a organização. 

Para Rosenthal (1996), a tecnologia, no aspecto do conhecimento, aplicado (ou aplicável) à 

produção de “coisas úteis”, à solução de problemas” ou ainda, num sentido mais abrangente, a 

todas as formas de interação do ser humano com seu ambiente material e social. Já Lipsey 

apud Sicsú (2000) relata que a tecnologia desenvolve transformações no meio ambiente desde 

os primórdios da humanidade “a tecnologia é tão antiga como os primeiros hominídeos, 

tomando formas iniciais em armas, instrumentos, vestuário, métodos de preparar alimentos e 

o controle do fogo. Pesquisas arqueológicas modernas sugerem que, desde os inícios da 

evolução humana, a tecnologia desempenhou um papel crítico”. 

Levando-se em consideração os aspectos ligados à produção de bens e/ou serviços, Sicsú 

(2000) diz que a tecnologia pode descrever alguns aspectos que levam a produtividade, sendo 

eles: o nível de conhecimento/educação das pessoas que compõem a sociedade; 

habilidade/capacidade criativa dessas pessoas; divisão do trabalho/especialização (que 

permite o aperfeiçoamento dessas qualidades); disponibilidade de recursos naturais e de 

instrumentos – máquinas, equipamentos, instalações – que viabilizam a aplicação dessas 

qualidades e/ou ampliam; e, a capacidade de utilizar esses recursos para produzir bens e 

serviços que sejam valorizados pelo mercado. Com isso, o autor sintetiza que tecnologia pode 

ser entendida como um conjunto de conhecimentos utilizados para produzir bens e serviços 

e/ou para resolver problemas validados pelo cliente final (mercado, setor social, etc.). 
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As definições apresentam características em comum, a inovação de processos e produtos. As 

máquinas e ferramentas visam aumentar a capacidade produtiva do homem, os processos 

visam o desenvolvimento dos sistemas como um todo. No entanto quando estes não estão 

adequadamente controlados, podem-se voltar contra as pessoas, ameaçando sua integridade 

física e mental, e causando-lhes acidentes e doenças. 

Quanto à organização, pode-se dizer que o ser humano vive em sociedade, vive com outras 

pessoas, e a experiência cotidiana tem ensinado a planejar o trabalho, assimilando tarefas 

determinadas aos indivíduos para assim conseguir resultados com menor esforço que atuando 

sozinho. É assim que surge o que se conhece como divisão de trabalho (WESTLANDER, 

1998). O autor relata que a divisão de trabalho tem adquirido uma diversificação evidente. Da 

mesma forma que a tecnologia pode gerar riscos, a divisão de trabalho pode apresentar 

coordenação inadequada entre as distintas atividades dos indivíduos, que pode gerar novos 

riscos para a saúde além de potencializar os riscos causados pela tecnologia. 

Com a chegada da Revolução Industrial iniciou-se um processo muito mais acelerado com 

relação à evolução da tecnologia que ocasionou também mudanças na organização do 

trabalho. As máquinas aumentaram extraordinariamente a capacidade de produção, levando 

os trabalhadores a se adequarem às exigências das máquinas para atender a capacidade de 

produção das mesmas. 

Pode-se acreditar que esta evolução trouxe uma menor exigência física para os trabalhadores, 

no entanto, cabe uma reflexão sobre o assunto. A forma como o trabalho se organiza, leva a 

aparição de novas exigências: os esforços físicos diminuem, e a cada dia são maiores os 

esforços mentais no trabalho. 

Para conhecer quais são os riscos que o trabalho pode apresentar para a saúde, deve-se 

conhecer de forma clara o que é saúde, já que a idéia de estar com saúde também evolui e é 

diferente segundo a época e os povos. 

Sem deixar de considerar estas variações, pode-se citar como modelo a definição da 

Organização Mundial da Saúde - OMS (2004) em 1946, segundo a qual “a saúde é um estado 

de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de dano ou doenças”. 

A prevenção dos riscos profissionais deve atender a todas aquelas condições de trabalho que 

podem afetar a saúde do trabalhador, para o qual tem-se que conhecer todos os possíveis 

fatores de riscos presentes no trabalho. 
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Para Lopez et al. (1992) o esforço que uma sociedade dedica à prevenção dos acidentes, às 

doenças ou a catástrofes, pode se considerar o mais completo indicador do nível de qualidade 

de vida que esta sociedade trabalha e aspira. Para os autores, as ações preventivas devem 

partir das seguintes premissas: 

1. Todos os acidentes têm causas naturais e se explicam de forma natural (Lei de efeito); 

2. Todas as falhas e erros devem classificar-se em meios de características e 

comportamentos humanos (princípio da implicação); 

3. As causas e contingências de cada acidente estão inter-relacionadas (noção de 

sistema). 

Como o tema se apresenta com certo grau de complexidade, Vilella et al. (1990) classificou os 

fatores de riscos em cinco grupos: (a) os fatores de riscos devido às condições de segurança, 

(b) os derivados do meio ambiente físico, (c) os devido à presença de contaminantes químicos 

e biológicos, (d) os causados pelas exigências físicas e mentais das tarefas, e (e) os que vêm 

determinados pela forma que está organizado o trabalho. 

Dentre os fatores de riscos citados, busca-se, na pesquisa de campo, levantar aspectos que 

retratam às condições de segurança e os fatores pessoais dos trabalhadores em obras 

durante a fase de estruturas, nas atividades de forma, concretagem e desforma, em obras que 

utilizam a tecnologia do concreto armado. 

No entanto, para se conhecer os riscos profissionais, deve-se atentar para as condições de 

trabalho que levam a essas situações. Adiante, de forma genérica será dada ênfase às 

condições de trabalho; no capítulo 4 serão apresentados os fatores de riscos em canteiros de 

obras, objeto da pesquisa. 

3.2 Ergonomia e Segurança do Trabalho 

A segurança no trabalho, a higiene industrial e a medicina do trabalho são técnicas 

preventivas que têm o enfoque nos acidentes e doenças profissionais. A segurança estuda as 

condições materiais que põem em risco a integridade física dos trabalhadores, a higiene 

industrial estuda os riscos físicos, e contaminantes químicos e biológicos presentes no 

ambiente de trabalho. A medicina do trabalho estuda as conseqüências das condições 

materiais e ambientais sobre as pessoas e, em conjunto com a segurança e higiene, trata de 

estabelecer condições de trabalho que não gerem danos nem doenças (VILELLA et al., 1990). 
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Os autores acrescentam que, visando dar uma abordagem sistêmica à análise das condições de 

trabalho, dentre suas várias aplicabilidades, surge a ergonomia, quem vem adicionar técnicas 

e ferramentas que auxiliam na avaliação das condições de trabalho, buscando não só a 

prevenção de acidentes e doenças, mas condições de trabalho com a garantia de segurança e 

conforto para o trabalhador. 

Considerando que a saúde é um equilíbrio entre os aspectos físicos, mental e social das 

pessoas, não se pode restringir a saúde no trabalho como prevenção dos aspectos negativos do 

mesmo. Tem-se que ampliar o campo de ação. Diante desta necessidade, como já citado 

anteriormente, a ergonomia possibilita uma visão sistêmica das condições de trabalho. 

A ergonomia nasce como um conjunto de técnicas que têm por objetivo adequar o posto de 

trabalho a pessoa. Considerando que as pessoas são diferentes, há que se projetar os postos de 

trabalho de forma que se possam ser adaptadas às características do maior número de 

indivíduo. 

Para VIDAL (2002) a ergonomia foca a atividade de trabalho das pessoas e busca melhorar 

suas condições de execução melhorando o uso e manuseio de produtos. Já para Moraes e 

Mont’Alvão (2003) a única e especifica tecnologia da Ergonomia é a tecnologia da interface 

homem-sistema. As autoras explicam que a Ergonomia como ciência trata de desenvolver 

conhecimentos sobre as capacidades, limites e outras características do desempenho humano e 

que se relacionam com o projeto de interfaces, entre indivíduos e outros componentes do 

sistema. Como prática, a ergonomia compreende a aplicação de tecnologia da interface 

homem-sistema a projeto ou modificações de sistemas para aumentar a segurança, conforto e 

eficiência do sistema e da qualidade de vida (MORAES & MONT’ALVÃO, 2003). 

Vale a pena ressaltar que a partir dos anos sessenta, com o surgimento crescente de novas 

tecnologias, observou-se que o enfoque pontual ou micro passava a ser insuficiente e que não 

somente a segurança do trabalhador merecia ser estudada, até então vista sob o aspecto do 

acidente e/ou acidentado, como também questões relacionadas à motivação e à satisfação do 

trabalho. Nos anos oitenta desenvolve-se uma nova tecnologia em ergonomia: a 

macroergonomia. 

Segundo Hendrick e Kleiner (2001), a macroergonomia se apresenta como uma subdisciplina 

da ergonomia que enfoca a tecnologia da interface humano-organização. Para os autores, a 

ciência empírica que dá base à macroergonomia foca três subsistemas: subsistema 
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tecnológico, subsistema pessoal e o projeto do sistema de trabalho, que são os três elementos 

básicos de um sistema sociotécnico. 

A pesquisa de campo desta dissertação busca caracterizar através do instrumento dois 

(apêndice B) do protocolo de avaliação o subsistema pessoal, que de acordo com Hendick e 

Kleiner (2001) possui três características: o grau de profissionalismo, as características 

demográficas e os aspectos psicossociais. 

A partir deste ponto, se descobriu a necessidade da ergonomia ampliar seu campo de trabalho 

também ao meio ambiente físico. As condições de iluminação, temperatura, umidade, nível de 

ruído, etc., que deixavam de ser objeto apenas da higiene industrial quando os agentes 

ambientais não geravam diretamente doenças ocupacionais. Surgia a influência determinante 

na hora de estudar tanto as exigências físicas como mentais do trabalho como suas 

conseqüências no rendimento e a fadiga dos trabalhadores, como meio para se controlar os 

riscos profissionais. 

3.3 As condições de trabalho 

Devido aos fatores que podem levar as condições de trabalho a originar riscos profissionais, 

resultando em acidentes ou incidentes, há uma necessidade em superar os conceitos clássicos 

de segurança, higiene e medicina do trabalho, com um novo enfoque, diante do problema de 

saúde no trabalho, porém com uma perspectiva integral, que não se limite apenas a prevenção 

dos acidentes de trabalho e as doenças profissionais, por mais prioritárias que sejam. 

Lopez et al. (1992) descrevem as fases e estratégias gerais da prevenção dos riscos 

profissionais se dividindo em: 

1. Identificação dos riscos; 

2. Avaliação dos riscos; 

3. Controle dos riscos. 

Estas premissas são igualmente exigidas na Norma Regulamentadora n. 9 (BRASIL, 2004a), 

norma que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, que estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados. A norma exige ainda, a 

antecipação dos riscos. 
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Mais detalhes sobre o que vem a ser a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos 

riscos estão abordados no capítulo 4. No item 3.7 será apresentada informações sobre a  

Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Conhecidas as ações (antecipação, reconhecimento, avaliação e controle) que devem ser 

tomadas diante dos riscos profissionais, adiante seguem as classificações estabelecidas 

legalmente no Brasil, e posteriormente, a utilizada na pesquisa. 

A NR 9 considera riscos ambientais, os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos 

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

de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador (BRASIL, 2004a). 

Para efeito legal esta norma prescreve que: 

• Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar 

expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o 

infra-som e ultra som. 

• Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam 

penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam 

ter contato ou ser absorvido através da pele ou por ingestão. 

• Consideram-se agentes biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, 

protozoários, vírus entre outros. 

Estes agentes, quando ultrapassam determinado limite, podem causar dano à saúde do 

trabalhador, com isso, passam de agentes a riscos. A legislação nacional, através da NR 15 – 

Atividades e operações insalubres, estabelece esse limite como Limite de Tolerância (LT), 

que entende-se como a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a 

natureza e o tempo de exposição ao agente que não causará dano à saúde do trabalhador, 

durante sua vida laboral (BRASIL, 2004b). Atualmente, existe uma tendência, defendida pela 

Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais – ABHO (2004), em adotar os Limites de 

Exposição (Threshold Limit Values - TLVs) e os Índices Biológicos de Exposição 

(“Biological Exposure Índices” – BEIs), sugeridos pela American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists - ACGIH. Esta associação instituiu comitês que 

desenvolvem importantes temas na área de Higiene Ocupacional, como é o caso da 
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determinação dos TLVS e dos BEIS. É estabelecido que os Limites de Exposição são 

concentrações dos agentes químicos ou intensidade dos agentes físicos presentes nos 

ambientes de trabalho sob as quais acredita-se que a maioria dos trabalhadores possa estar 

repetidamente exposta, dia após dia, durante toda a vida laboral, sem sofrer efeitos adversos à 

sua saúde (ACGIH, 2004). Com isso, admite-se o limite de exposição como um referencial e 

não a garantia de ausência de causar dano a totalidade dos trabalhadores. Para isso, a ACGHI 

admite que os Limites de Exposição são desenvolvidos para proteger trabalhadores adultos, 

normais e saudáveis. Também se alerta para o fato de que os TLVS não representam uma 

linha divisória entre ambiente de trabalho saudável e não saudável. Ao mesmo tempo, a 

ACGIH baseia-se unicamente em fatores de saúde, não se leva em consideração a viabilidade 

econômica e tecnicamente viável, para uma indústria ou para o empregador cumprir os TLVS 

e os BEIS. Não sendo objeto de estudo detalhado as questões dos limites de exposição ou dos 

limites de tolerância, o assunto pode ser pesquisado com mais propriedade nas referências 

citadas. 

Voltando à questão dos agentes ambientais, legalmente são definidos os agentes físicos, 

químicos e biológicos conforme visto anteriormente. No entanto, há uma condição quando 

são analisadas todas as possibilidades de ocorrência de danos à saúde do trabalhador que 

possam ser atribuídas no ambiente de trabalho. A partir dessa reflexão, o MTE acrescentou 

como exigência para os PPRA, além dos agentes físicos, químicos e biológicos, a inclusão dos 

riscos mecânicos e ergonômicos. 

A ABHO (2004) reconhece os riscos ambientais como os agentes físicos, químicos e 

biológicos, quando ultrapassam seu limite de tolerância, e considera como riscos de segurança 

os mecânicos e ergonômicos. Para melhor compreensão, ver figura 3.1. 

A Associação não considera riscos mecânicos e ergonômicos como ambientais, porque os 

riscos ambientais se propagam pelo ambiente. Os riscos físicos na forma de energia, os 

químicos na forma de matéria e os biológicos na forma de microorganismos, são absorvidos 

pelo homem através das vias aéreas, cutânea ou digestiva. Devido aos riscos mecânicos e 

ergonômicos serem estáticos ou devido à inadequação do ambiente ao homem, estes não se 

definem como riscos ambientais. Cabe, então uma reflexão sobre o assunto. 

De fato, a necessidade de exigência legal esbarrou na conceituação dos agentes e riscos, 

porém a abordagem quando dada adequadamente através dos programas de prevenção de 

riscos ambientais (PPRA) resultará no ideal da promoção da saúde do trabalhador. 
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Fonte: ABHO (2004) 

Nota: adaptado pelo autor 

Figura 3.1 – Riscos Ocupacionais 

Contudo, as técnicas, procedimentos, sistemas, normativos e etc. advêm de disciplinas 

científicas, como a segurança do trabalho, a medicina do trabalho, a higiene industrial e a 

ergonomia. 

3.4 Os riscos profissionais 

A prevenção aplicada ao trabalho tem como objetivo eliminar e reduzir os riscos para evitar 

e/ou diminuir efeitos negativos que o trabalho pode produzir, tanto aos trabalhadores como as 

instalações e meios materiais envolvidos no ambiente. 

Esses riscos, designados riscos profissionais, são considerados um conjunto de elementos ou 

circunstâncias que modificam o meio ambiente de trabalho e condicionam o processo 

produtivo, originando a patologia do trabalho, isto é, alterações da saúde, doenças, 

desequilíbrios e a falta de adaptação e de bem estar (VILELLA et al., 1990). Os fatores 

determinantes da aparição dos riscos profissionais são múltiplos, por sua própria condição 

fatorial (elementos múltiplos que estão inter-relacionados e que têm um efeito multiplicador 

ou de sinergia de uns sobre os outros), e muito variáveis, pelo número de elementos que 

conformam o complexo sistema de trabalho e pessoal (organizacional) (FUNDACIÓN 

MAPFRE ESTÚDIOS, 2000). 

Vilella et al. (1990) sintetizam os fatores de riscos profissionais em cinco grupos: 

1. Condições de segurança; 

2. Meio ambiente físico de trabalho; 
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3. Contaminantes químicos e biológicos; 

4. Carga de trabalho; 

5. Organização de trabalho. 

Dias e Fonseca (1996) relatam que a indústria da construção engloba um vasto e diversificado 

conjunto de atividades de características únicas, envolvendo por isso, riscos específicos para 

os trabalhadores. 

O reconhecimento do princípio geral da prevenção de riscos profissionais, conjugado com a 

constatação das taxas de acidentes de trabalho no setor da construção civil, leva a uma nova 

forma de atuação na gestão dos empreendimentos. Integrar a gestão de segurança e saúde no 

trabalho (SST) nos procedimentos correntes da gestão dos empreendimentos (custos, prazos e 

qualidade, etc.), é imperativo visando implementar a redução dos custos sociais e econômicos, 

aumento da produtividade e melhoria da qualidade da obra (DIAS E FONSECA, 1996). 

Além das relações citadas por Dias e Fonseca, vale ressaltar, a prevenção de acidentes e 

doenças (conseqüência direta da prevenção dos riscos profissionais), a melhoria da imagem da 

empresa junto a um mercado cada vez mais competitivo, e por fim, a melhoria da qualidade 

de vida dos trabalhadores do setor. 

No entanto, não se deve limitar a consideração de riscos somente como aquelas situações que, 

causaram acidentes e doenças, deve-se buscar a origem de todos os desequilíbrios da saúde, 

através da avaliação de controle dos riscos. 

Se uma máquina de tecnologia de ponta for introduzida no processo de produção, é possível 

que como conseqüência da mudança, desapareçam situações de riscos: um design melhor 

pode evitar acidentes ou a carga de trabalho pode ser minimizada devido a um novo sistema 

de alimentação. No entanto, ao mesmo tempo esta mudança poderá produzir um nível de 

ruído elevado levando a dificuldade de comunicação ou mesmo insegurança na continuidade 

de seu emprego. 

No entanto, pode-se considerar que em casos como estes, a nova máquina pode vir a realizar 

uma fase completa do processo, fazendo com que o operário se limite a acionar alguns 

comandos e a controlar o funcionamento da máquina, perdendo parte da iniciativa, uma vez 

que com a máquina anterior o operário realizava um trabalho mais artesanal, portanto mais 

criativo. 
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Para Bellovi et al. (1990) em geral pode-se suspeitar que existem riscos profissionais em todas 

aquelas situações quando não se considera o homem como o centro do processo produtivo. O 

trabalho sempre produz modificações no meio ambiente. Estas podem ser mecânicas, físicas, 

químicas, biológicas, psíquicas, sociais e morais, e pode-se pensar que estas alterações 

afetarão a saúde das pessoas que trabalham, modificando seu equilíbrio físico, mental e social. 

A prevenção, segundo este planejamento, não é mais que uma maneira de analisar e avaliar, 

mediante um conjunto de técnicas, cada uma destas modificações e determinar em que grau, 

positivo ou negativo, afetam a saúde do trabalhador para que minimizando os efeitos 

negativos, e favorecendo os efeitos positivos se consigam métodos de trabalho que, sem 

desejar de ser rentáveis economicamente, criem condições de trabalho que cheguem cada vez 

mais a esse estado ideal de bem estar físico, mental e social a que todos os trabalhadores têm 

direito. 

Com a subdivisão dos riscos profissionais proposta por Vilella et al. (1990), tem-se: 

(i) Condições de segurança: 

Neste grupo, consideram-se aquelas condições materiais que influem sobre a acidentabilidade: 

elementos móveis, cortantes, eletrificados, combustíveis, etc. Para poder controlar estes 

elementos estudam-se as máquinas e as ferramentas, os equipamentos de transporte, as 

instalações elétricas, os sistemas contra incêndios, etc. 

(ii) Meio ambiente físico de trabalho: 

Neste segundo grupo, estuda-se o meio ambiente de trabalho, dedicando-se preferencialmente 

às condições físicas: ruído, vibrações, iluminação, temperaturas extremas e radiações, com o 

objetivo de estabelecer, por um lado, os valores destas condições que não produzam lesões e, 

por outro lado, determinar os níveis mais adequados para trabalhar confortavelmente. 

(iii) Contaminantes químicos e biológicos: 

Neste terceiro grupo estudam-se os contaminantes químicos e biológicos que podem estar 

presentes no meio ambiente de trabalho, seus efeitos para a saúde, as técnicas de avaliação e 

as medidas corretivas para controlá-los. 

(iv) Carga de trabalho 

Neste grupo estudam-se as exigências que as tarefas impõem ao indivíduo que a realizava: 

esforços, manipulação de cargas, posturas de trabalho, níveis de atenção, etc., associados a 
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cada tipo de atividades para poder determinar a carga de trabalho tanto física como mental de 

cada tipo de tarefa. 

(v) Organização do trabalho 

Neste grupo estudam-se os fatores devidos à organização, já que a forma como o trabalho se 

fragmenta em tarefa elementares, assim como o reparo destas entre diferentes indivíduos, 

unidos à distribuição horária, à velocidade de execução, e às relações que se estabelecem 

dentro do centro de trabalho, podem ter conseqüências para a saúde dos trabalhadores a nível 

físico e, sobre tudo, a nível mental e social. 

Estes cinco grupos não são excludentes entre si, ou seja, em determinadas ocasiões há uma 

convergência de fatores de um ou mais grupos principalmente quando geram acidentes de 

trabalho. 

3.5 Acidentes de trabalho 

Pode-se afirmar que os acidentes de trabalho são a primeira evidência das más condições de 

trabalho. Segundo Bellovi et al. (1990) os acidentes de trabalho incapacitam o trabalhador 

para o desenvolvimento de sua atividade, seja temporária ou definitivamente, causando danos 

humanos e materiais, para o trabalhador e para a sociedade. 

No Brasil, o Ministério da Previdência Social (2004) indica que durante o ano de 2002 foram 

registrados 387.905 acidentes de trabalho. A indústria da construção foi responsável por 

28.335 (7,3%) dos acidentes registrados. 

Os custos dos acidentes de trabalho são facilmente calculáveis, quando considerados os custos 

com assistência médica, as horas de trabalho perdidas, os danos a equipamentos de trabalho 

etc., no entanto os gastos econômicos não são as únicas conseqüências negativas dos 

acidentes de trabalho. Os custos humanos como o sofrimento, a invalidez, as mortes 

(BELLOVI et al., 1990) representam uma série de variáveis psicossociais envolvidas que não 

se traduzem financeiramente. 

Além dos sofrimentos físicos e morais que causam ao trabalhador e à sua família, os acidentes 

reduzem temporariamente, ou definitivamente, a capacidade para trabalhar. 

Legalmente, o Plano de Benefícios da Previdência Social, através da Lei 8.213 de 24/07/91 

(BRASIL, 2004c), em seu Art. 19 define acidente do trabalho como “aquele que ocorre no 

exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, 
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provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”. 

Também são igualadas, para efeito dessa Lei, no Art. 20, as seguintes entidades mórbidas: (a) 

doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 

peculiar a determinada atividade; por exemplo, a pneumoconiose, adquirida em minas de 

carvão; (b) doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função das 

condições especiais em que o trabalho é realizado; por exemplo, LER/DORT. 

Não são consideradas como doenças do trabalho: doenças degenerativas (osteoporose), as 

inerentes ao grupo etário (arteriosclerose), as que não produza incapacidade laborativa 

(diabetes). 

Com isso, neste trabalho, sempre que o acidente de trabalho for mencionado, considere 

também as doenças profissionais e do trabalho. 

Também são considerados acidentes de trabalho, conforme o Art. 21 da mesma Lei: 

I - Acidente ligado ao trabalho; 

II – Acidente no local e horário do trabalho; 

III – Doença por contaminação acidental no exercício da atividade; 

IV – Acidente ocorrido fora do horário de trabalho quando: 

a) na realização de serviço para a empresa; 

b) no trajeto de casa para o serviço e vice-versa; 

c) em viagem a serviço para a empresa, inclusive para estudo. 

Acidente de trajeto: “é o acidente sofrido pelo trabalhador no percurso da residência para o 

trabalho ou vice-versa e no percurso de ida ou volta para o local da refeição em intervalo do 

trabalho, quer na área urbana, quer na área rural, qualquer que seja o meio de locomoção” 

(BRASIL, 2004c). 

Do ponto de vista médico e legal, tende-se a confundir o acidente com as lesões produzidas. É 

importante não se fazer uma relação entre o acidente e a ocorrência de lesões. Com 

freqüência, os incidentes ocorrem e passam inadvertidos por produzirem apenas a paralisação 

da atividade ou danos econômicos e não lesões. Estas situações não garantem que no futuro e 

em circunstâncias parecidas não se produza um acidente grave. 
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Do ponto de vista técnico, para a Fundación Mapfre Estúdios (2000), o acidente de trabalho é 

todo sucesso anormal, não desejado, que se apresenta de forma brusca e inesperada, ainda que 

normalmente seja evitável, que interrompe a continuidade normal do trabalho e pode causar 

lesões as pessoas. 

Os acidentes por mais inesperados que sejam, surpreendentes ou indesejados, não surgem de 

forma espontânea, nem por casualidade. São conseqüências e efeito de uma situação anterior. 

Não se pode limitar o estudo sobre os acidentes somente àqueles que produzem lesões aos 

trabalhadores já que, se for o caso, se teria uma visão restrita e parcial da realidade no 

ambiente de trabalho. Como já se sabe, muitos acidentes passam inadvertidos porque não 

chegam a produzir lesões, no entanto sabe-se que a relação entre um acidente com lesão e um 

sem lesão pode chegar a 1:600, como demonstraram em seus estudos Heinrich, Bird Jr., 

Fletcher e Skiba apud Miguel (1998). Portanto, terá que utilizar algum método que permita 

identificar todas as possíveis situações de riscos e não só aquela em que este risco se 

materialize em lesão para o trabalhador. 

Sempre pode-se encontrar sintomas que indiquem quando, no desenvolvimento normal do 

trabalho, foi produzido algum desvio. Os erros fazem referência a uma conduta humana. Isto 

não implica necessariamente uma falha humana, tem que se entender como uma única 

situação, na que se há previsto a adequação entre as pessoas e o método de trabalho. 

Na pesquisa foram adotados os conceitos clássicos sobre acidente e incidente. Segundo Saari 

(1998) um acidente se define como o resultado de uma cadeia de sucessos anormais que 

resulta em danos materiais e às pessoas. Já o incidente resulta apenas em danos materiais. 

Miguel (1998) detalha ainda mais o conceito de incidente, como sendo o sucesso anormal, 

não desejado, que se apresenta de forma brusca, inesperada e imprevista e que interrompe ou 

dificulta a continuidade normal do trabalho. O incidente pode materializar-se em indicadores 

muito mais evidentes que estes exemplos, dando lugar a danos aos equipamentos e/ou aos 

produtos. Já os acidentes de trabalho, são àqueles incidentes que afetam a integridade do 

trabalhador. 

Assim sendo, verifica-se que o problema da prevenção de riscos profissionais não é mais que 

um aspecto que se constitui num desafio: conseguir um sistema de produção economicamente 

rentável, que não atente contra a integridade física e mental dos trabalhadores e permita seu 

desenvolvimento pessoal. 
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3.6 As doenças profissionais 

Como visto anteriormente (Lei 8.213 de 24/07/91, Art. 20), as doenças devidas às condições 

de trabalho, legalmente são divididas sob dois aspectos, doenças profissionais e doença do 

trabalho. 

Assim como as conseqüências de um acidente de trabalho, Dantas (2004) relata que não é 

fácil provar a origem das doenças adquiridas no ambiente de trabalho, estando elas 

classificadas, ou não, legalmente. Em primeiro lugar, a doença adquirida no ambiente de 

trabalho se manifesta lentamente pelos quais os efeitos acumulativos podem aparecer depois 

de vários anos de exposição à condição perigosa (informação verbal). 

Os problemas originados pelas doenças do trabalho a muito vêm sendo estudados. Bernardino 

Ramazzini teve várias obras publicadas, sendo uma de suas obras mais importante publicada 

em 1700 (RAMAZZINI, 2000) e intitulada “De Morbis Artificum Diatriba”. Nela, foram 

publicadas as características de pessoas que chegavam doentes ao seu consultório, e onde era 

investigada a atividade profissional chegando-se as causas das doenças ale caracterizada. 

Tal como foi relatado a respeito dos acidentes, não se pode esperar que apareçam os sintomas 

das doenças para começar a atuar, já que, geralmente, os efeitos destas doenças são 

irreversíveis. 

3.7 Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho

Em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho – OIT, uma agência multilateral 

ligada a Organização das Nações Unidas – ONU, especializada nas questões do trabalho. A 

OIT foi criada pela Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial. A sua Constituição 

converteu-se na Parte XIII do Tratado de Versalhes (OIT, 2003). No que se refere a sua 

atuação, a OIT: 

• Formula normas internacionais do trabalho; 

• Promove o desenvolvimento e a interação das organizações de empregadores e de 

trabalhadores; 

• Presta cooperação técnica principalmente nas áreas de: 

- Formação e reabilitação profissional; políticas e programas de emprego e de 

empreendedorismo; administração do trabalho; diretor e relações do trabalho; 
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condições de trabalho; desenvolvimento empresarial; cooperativas; previdência 

social; estatísticas e segurança e saúde ocupacional. 

Outro órgão internacional que também atua para a melhoria das condições de trabalho é a 

Organização Mundial de Saúde – OMS. 

Hoje em dia existem vários conceitos de normatização no mundo e um deles foi elaborado 

pela International  Organization for Standartization - ISO, que diz o seguinte: 

“É o processo de estabelecer e aplicar regras, a fim de realizar uma ordem em dado domínio, 

para o benefício e com o concurso de todos interessados e, em particular, para a obtenção de 

uma ótima economia de conjunto, respeitando as exigências funcionais e de segurança”. 

As normas internacionais são produzidas por entidades como: ACGIH, AIHA, NSF, NFP, 

OSHA dentre outras. Estas são adotadas por vários países ou por profissionais quando do 

estudo de problemas já estudados e normatizados, adaptando-se a realidade de cada país. No 

Brasil a NR 15, quando trata dos riscos químicos se subsidia nas normas da ACGIH como já 

mencionado no item 3.2. 

Alguns países buscam criar normas sobre o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no 

Trabalho, como é o caso da Inglaterra que adota a norma BS-8800, editada pela British 

Standarts Institutiun. 

A ISO edita normas que visam estabelecer critérios para as questões técnicas que incidam 

sobre a produção e comercialização de bens e serviços em todo mundo, tendo lançado, há 

algum tempo atrás a Série ISO 9000, sendo sua última versão a série ISO 9000/2000 (Normas 

para o Sistema de Garantia da Qualidade), ISO 14000 – Sistema de Gestão Ambiental. A série 

ISO da série 18000, que versa sobre Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho foi uma 

tentativa da ISO de estabelecimento padrões para as questões relativas a saúde do trabalhador. 

No entanto, a OIT estabeleceu que seria o órgão competente para tratar do assunto, e foi 

iniciada a discussão sobre o assunto que resultou na ILO-OSH 2001. Atualmente o 

documento está disponível para análise através do Programa de Segurança e Saúde no 

Trabalho e Meio Ambiente (SafeWork). Estas diretrizes visam contribuir para proteção dos 

trabalhadores contra os perigos e eliminar as lesões, doenças, incidentes e mortes relacionadas 

aos trabalhos. Atualmente, estas diretrizes levam a certificação voluntária da empresa que a 

cumprir. A intenção é que, quando estas diretrizes estiverem acordadas nos parâmetros 

tripartites, ou seja, por empregadores, trabalhadores e governo, as mesmas serão promovidas a 

convenção, podendo ser ratificada pelos países membros da OIT. 
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No Brasil, quando uma convenção da OIT é acordada, a mesma fica em nível de Lei 

Ordinária, ou seja, fica imposto seu cumprimento a todos.  

Como se sabe, dentre os impactos ocasionados pela Revolução Industrial, surgiu a impulsão 

pela preservação da saúde do trabalhador em detrimento da produtividade. No Brasil, as 

iniciativas para prevenção de acidentes surgiram com 1912 como indicado no quadro 3.1. 

 (Continua) 
1912  
 

Foi constituída a Confederação Brasileira do Trabalho - CBT, durante o quarto Congresso 
Operário Brasileiro, realizado nos dias 7 e 15 de novembro, incumbida de promover um longo 
programa de reivindicações operárias: jornada de oito horas, semana de seis dias, construção de 
casas para operários, indenização para acidentes de trabalho, limitação da jornada de trabalho 
para mulheres e menores de quatorze anos, contratos coletivos ao invés de contratos individuais, 
seguro obrigatório para os casos de doenças, pensão para velhice, fixação de salário mínimo, 
reforma dos impostos públicos e obrigatoriedade da instrução primária. 

 
1918  Foi criado o Departamento Nacional do Trabalho, por meio do Decreto nº 3.550, de 16 de 

outubro, assinado pelo Presidente da República, Wenceslau Braz P. Gomes, a fim de 
regulamentar a organização do trabalho no Brasil. 

1923 Foi criado o Conselho Nacional do Trabalho, por meio do Decreto nº 16.027, de 30 de abril, 
assinado pelo Presidente Artur Bernardes. 

1928  Foi alterada a redação do Decreto que criou o Conselho Nacional do Trabalho por meio do 
Decreto nº 18.074, de 19 de janeiro, assinado pelo Presidente Washington Luiz. 

1930 Foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por meio do Decreto nº 19.433, de 
26 de novembro, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, assumindo a pasta o Ministro 
Lindolfo Leopoldo Boeckel Collor. 

 

1931 O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi organizado pelo Decreto nº 19.667, de 4 de 
fevereiro, com a seguinte estrutura: 

� Secretário de Estado;  
� Departamento Nacional do Trabalho;  
� Departamento Nacional do Comércio;  
� Departamento Nacional de Povoamento; 

� Departamento Nacional de Estatística. 

1932 O Ministro de Estado Lindolfo Leopoldo B. Collor solicitou sua demissão em 2 de março, sendo 
seu sucessor o Ministro Joaquim Pedro Salgado Filho. Foram criadas as Inspetorias Regionais 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por meio dos Decretos nºs 21.690 e 23.288, de 
1º de agosto de 1932 e 26 de outubro de 1933, respectivamente. 

1933 Foram criadas as Delegacias do Trabalho Marítimo, por meio do Decreto nº 23.259, de 20 de 
outubro, para inspeção, disciplina e policiamento do trabalho nos portos. 

1940 As Inspetorias Regionais foram transformadas em Delegaciais Regionais do Trabalho, por meio 
do Decreto-Lei nº 2.168, de 6 de maio. 

1960 O Ministério passou a ser denominado de Ministério do Trabalho e Previdência Social, por meio 
da Lei nº 3.782, de 22 de julho. 
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(Continua) 
1964 Foi criado o Conselho Superior do Trabalho Marítimo, por meio da Lei nº 4.589, de 11 de 

dezembro, constituído por representantes dos Ministérios do Trabalho e Previdência Social, da 
Marinha, da Agricultura e dos Empregadores e Empregados. 

1966 Foi criada a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho - 
FUNDACENTRO, por meio da Lei nº 5.161, de 21 de outubro, para realizar estudos e pesquisas 
pertinentes aos problemas de segurança, higiene e medicina do trabalho. Foi criado o Serviço 
Especial de Bolsas de Estudos - PEBE, órgão autônomo vinculado ao Ministério, extinto o 
Conselho Nacional do Trabalho, por meio do Decreto nº 57.870, de 25 de fevereiro. 

1971 Foi estabelecida, provisoriamente, por meio do Decreto nº 69.014, de 4 de agosto, a seguinte 
estrutura básica do Ministério: 

� Gabinete do Ministro;  
� Consultoria Jurídica;  
� Divisão de Segurança e Informações;  
� Secretaria-Geral;  
� Inspetoria-Geral de Finanças;  
� Conselho Nacional de Política Salarial;  
� Comissão da Ordem do Mérito;  
� Secretaria do Trabalho;  
� Secretaria da Previdência Social;  
� Secretaria da Assistência Médico-Social;  
� Departamento de Administração;  
� Departamento do Pessoal. 

1972 Foi criado o Conselho Consultivo de Mão-de-Obra, por meio do Decreto nº 69.907, de 7 de 
janeiro. 

1974 O Ministério passou a ser denominado de Ministério do Trabalho, por meio da Lei nº 6.036, de 
1º de maio. 

1976 Foi criado o Serviço Nacional de Formação Profissional Rural, SENAR, órgão autônomo 
vinculado ao Ministério, por meio do Decreto nº 77.354, de 31 de março. 

1977 Foi criado o Conselho Nacional de Política de Emprego, por meio do Decreto nº 79.620, de 18 
de janeiro. 

1978 Foi alterada a denominação da FUNDACENTRO para Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de 
Segurança e Medicina do Trabalho, por meio da Lei nº 6.618, de 16 de dezembro. Foi alterada a 
denominação do Conselho Consultivo de Mão-de-Obra para Conselho Federal de Mão-de-Obra, 
por meio do Decreto nº 81.663, de 16 de maio. 

1980 Foi criado o Conselho Nacional de Imigração, por meio da Lei nº 6.815, de 19 de agosto. 

1989 Foram extintas as Delegacias do Trabalho Marítimo, o Conselho Superior do Trabalho 
Marítimo, o Conselho Federal de Mão-de-Obra e o PEBE, por meio da Lei nº 7.731, de 14 de 
fevereiro. Foi criado o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por meio 
da Lei nº 7.839, de 12 de outubro. 
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 (Continuação) 
1990 Foi criado o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, por meio da Lei nº 

7.998, de 11 de janeiro. Por meio da Lei nº 8.028, de 12 de abril, foram criados os seguintes 
órgãos: 

� Conselho Nacional de Seguridade Social;  
� Conselho Nacional do Trabalho;  
� Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador;  
� Conselho de Gestão da Previdência Complementar;  
� Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro Social.  

Foram também extintos os seguintes órgãos: 

� Conselho Nacional de Política Salarial;  
� Conselho Nacional de Política de Emprego.  

A referida Lei também alterou a denominação do Ministério, que passou a se chamar Ministério 
do Trabalho e da Previdência Social. 

1991 Foi extinto o SENAR, por meio do Decreto de 10 de maio. 

1992 O Ministério passou a ser denominado Ministério do Trabalho e da Administração Federal, por 
meio da Lei nº 8.422, de 13 de maio. Por meio do Decreto nº 509, de 24 de abril, foi criada a 
DRT no Estado de Tocantins e extintos os seguintes órgãos: 

� Conselho Nacional de Seguridade Social;  
� Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador;  
� Conselho de Gestão da Previdência Complementar;  
� Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro Social;  
� Conselho Nacional do Trabalho.  
Por meio da Lei nº 8.490, de 19 de novembro, foi criado o Conselho Nacional do Trabalho e o 
Ministério passou a ser denominado de Ministério do Trabalho. 

1995 O Ministério do Trabalho passou a ter nova estrutura organizacional por meio do Decreto nº 
1.643, de 25 de setembro. A Secretaria de Controle Interno - CISET foi transferida para o 
Ministério da Fazenda por meio do Decreto nº 1.613, de 29 de agosto. 

1999 O Ministério passou a ser denominado Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Medida 
Provisória nº 1.799, de 1º de janeiro. Com o Decreto nº 3.129 de 9 de agosto de 1999, o 
Ministério passou a ter seguinte estrutura organizacional: 

� Gabinete do Ministro;  
� Secretaria-Executiva;  
� Consultoria Jurídica;  
� Corregedoria  
� Secretaria de Políticas Públicas de Emprego;  
� Secretaria de Inspeção do Trabalho;  
� Secretaria de Relações do Trabalho;  
� Delegacias Regionais do Trabalho;  
� Conselho Nacional do Trabalho;  
� Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;  
� Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;  
� Conselho Nacional de Imigração; 
� Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho - 
FUNDACENTRO. 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2002. 

Quadro 3.1 – Histórico das ações legais em prol da segurança do trabalho 
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A primeira lei prevencionista no Brasil foi a lei 3.724 de 15.10.1919, que regulava a 

segurança no setor ferroviário, depois o decreto 24.637 de 10.07.1934, que passou a 

generalizar para todas as empresas a regulamentação de prevenção de acidentes, então restrita 

as ferrovias. 

Até então, no Brasil, os direitos do trabalhador, assim como a segurança do trabalho, estavam 

em leis espessas e só começaram a tomar forma com a política trabalhista, sistematizada e 

implantada no governo Vargas com a entrada em vigor da Consolidação das Leis do  Trabalho 

- CLT, aprovada pelo Decreto Lei  n.º  5.452, de 1º de maio de 1943. 

Com a revolução de 1964, passou a vigorar o decreto 7.036, de 10.11.1964, que atualizou as 

leis anteriores, mas não impediu que, no período de 1970 a 1971, o Brasil fosse denominado 

um dos “Campeões Mundiais de Acidentes do Trabalho”, com elevado número de acidentes 

fatais e incapacitados permanentes, provocando um enorme prejuízo social e econômico ao 

país.  

Diante destes fatos o governo procurou definir uma Política de Segurança e Medicina do 

Trabalho, adequada às condições sócio-econômicas. 

Em dezembro de 1977, o governo redefiniu a política adotada até então, procurando 

aperfeiçoá-la, o que fez através da lei n.º  6.514 , de 22.12.1977, a qual alterou o capítulo V, 

do título II da CLT. A partir daí, foram estabelecidos conceitos gerais, que deram maior 

flexibilidade e aumentaram a autonomia do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, ao 

qual competem às definições técnicas, através de Portarias e Normas Regulamentadoras - NR. 

Atualmente, a CLT estabelece todas as diretrizes da legislação trabalhista vigente no país. 

O MTE é o Órgão Público responsável pela regulamentação das questões sobre segurança e 

saúde do trabalho. A coordenação desses assuntos em âmbito nacional é de competência da 

Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho, a fiscalização cabe às Delegacias Regionais do 

Trabalho e Emprego, ambas subordinadas àquele Ministério. 

A Legislação Ordinária sobre a proteção dos trabalhadores diante dos riscos do trabalho faz 

parte da legislação trabalhista e está contida na CLT, abrangendo todos os trabalhadores que 

se encontram sob a sua égide (Brasil & Ferreira, 2002). 

Segundo os autores, no direito constitucional brasileiro e nas repúblicas federativas em geral, 

a hierarquia das leis é a seguinte: Constituição Federal, Tratados, Leis Federais, Constituições 

Estaduais, Leis estaduais. 
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No que se refere à segurança e medicina do trabalho, cumpre-se: Constituição Federal, 

Emenda Constitucional, Convenções e Acordos Internacionais (regulamentam-se através de 

Decretos), Leis Ordinárias - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Leis 

Complementares, Portarias Ministeriais, Normas Técnicas e Regulamentadoras, Convenções 

Sindicais e Ordens de Serviço. 

3.7.1 - Constituição Federal: 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, disciplina sobre 

matéria relacionada a Segurança e Saúde no Trabalho, indicando os direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, nos Artigos 6º, 7º, 10º, 194º, 196º, 197º, 198º e 200º. 

3.7.2 - Convenções Internacionais: 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, através de suas Convenções visa contribuir 

para promoção da segurança e saúde do trabalhador. Estas convenções são tratados 

multilaterais abertos, de caráter normativo, que podem ser ratificadas sem limitação de prazo 

por qualquer dos Estados-Membros (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2003). 

Até dezoito meses da adoção de uma convenção, cada Estado-Membro tem obrigação de 

submetê-la à autoridade nacional competente para aprovação; no caso do Brasil, o Congresso 

Nacional. Após a aprovação o Governo (Presidente da República), promove a ratificação do 

tratado, o que importa na incorporação automática de suas normas à legislação nacional. 

3.7.3 - Consolidação das Leis do Trabalho - CLT: 

Hoje estão em vigor, os artigos 154 a 201 da CLT que estipulam os direitos e obrigações do 

Governo, dos empresários e dos trabalhadores no campo da Segurança e Medicina do 

Trabalho. Estes artigos dão fundamentação legal às Normas Regulamentadoras – NR.  

Atualmente, estão em vigor 30 Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do 

Trabalho, cada uma tratando de um tema específico, sendo que as 28 primeiras NR foram 

instituídas pela Portaria MTb n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, enquanto a vigésima nona, NR 

29, que trata da Segurança e Saúde no Trabalho Portuário, foi editada, por força da Portaria 

SST/MTb n.º 053, de 17 de dezembro de 1997.  A NR 30 trata de Segurança e Saúde no 

Trabalho Aquaviário, e foi instituída pela Portaria n.º 34 de 4 de dezembro de 2002. Além 

destas, convém destacar a existência de cinco Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Medicina do Trabalho Rural – NRR. 
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Atualmente, encontram-se disponíveis para consulta pública as NR 31 e NR 32. A NR 31 trata 

dos Espaços Confinados, e a NR 32 é relativa a Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde. 

A Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977 – Altera o Capítulo V do Título II da 

Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho. A Portaria 

n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 aprovou as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo 

V do Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho. Todas as alterações nas NR são regulamentadas através das portarias, uma vez que 

a Lei não pode sofrer alteração. 

As Normas Regulamentadoras foram aprovadas através da Portaria n.º 3.214 em 1978. 

Buscado atualizá-las a novas tecnologias e ao processo de globalização, o Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE, adotando princípios preconizados pela Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, que enfatiza o uso do Sistema Tripartite Paritário (Governo, 

Trabalhador e Empregador), para construção de regulamentações na área de segurança e 

saúde no trabalho, publicou em 10 de abril de 1996, a Portaria MTb n.º 393 que estabelece 

nova metodologia para elaboração destas normalizações. 

Esta metodologia pressupõe que o processo de construção de regulamentações na área seja 

realizado seguindo as etapas: 

• Eleição/priorização do tema a ser regulamentado ou revisto; 

• Elaboração de texto técnico básico; 

• Publicação do texto técnico básico no Diário Oficial da União, como consulta pública; 

• Constituição de Grupo de Trabalho Tripartite para análise e elaboração de proposta de 

regulamentação; 

• Análise da proposta de regulamentação pela Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SSST) e publicação de portaria. 

Considerando que a sociedade aponta inúmeros temas para revisão ou regulamentação na área 

de segurança e saúde no trabalho, havia a necessidade de estruturação de uma comissão 

tripartite para análise destas demandas e auxiliasse a SSST na priorização dos temas a serem 

revistos ou criados. Editou-se,desta forma, a Portaria SSST/MTb n.º 02, de 11 de abril de 

1996, criando a Comissão Tripartite Paritária Permanente – CTPP. 
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A CTPP é composta por cinco representantes da bancada do governo (SSST e 

FUNDACENTRO), cinco representantes da bancada dos empregadores (CNC, CNI, CNA, 

CNT e CNF) e cinco representantes da bancada dos trabalhadores (FS, CUT e CGT) e conta 

com a participação de representantes dos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência 

Social em suas reuniões. 

Sendo a indústria da construção peculiar ao seu método de produção, foi instituído um grupo 

específico para analisar as condições de melhoria do segmento. Com isso, foi instituído o 

CPN. 

O Comitê Permanente Nacional – CPN, sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção, é uma instância Tripartite, composta por representantes do Governo, 

dos Trabalhadores e dos Empregadores, e contando com o apoio técnico-científico das 

entidades profissionais especializadas em Segurança e Saúde no Trabalho. 

As atribuições do CPN são: 

• Deliberar sobre as propostas apresentadas pelos Comitês Permanentes Regionais sobre 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – CPR’s, 

relativas às propostas de alteração da Norma Regulamentadora. 

• Encaminhar ao MTE as propostas apresentadas, o qual deverá, em prazo de 90 dias 

dar andamento às mudanças, por meio dos dispositivos legais pertinentes. 

• Justificar aos CPR a não aprovação das propostas apresentadas. 

• Elaborar propostas e encaminhar cópias aos CPR. 

• Aprovar as Recomendações Técnicas de Procedimentos – RTP. 

A criação do CPN se deu através da alteração da NR 18 pela Portaria n.º 4, de 04 de julho de 

1995, que estabelece em seu sub-item 18.34.1: 

“Fica criado o Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho 

na Indústria da Construção, denominado CPN, e os Comitês Permanentes Regionais sobre 

Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, denominados CPR 

(Unidade(s) da Federação)”. 

A criação do CPR se deu em conjunto com o CPN. A NR 18 em seus sub-itens 18.34.3 e 

18.34.3.1 estabelecem, respectivamente, que: 
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“O CPR será composto de 3 (três) a 5 (cinco) representantes titulares e suplentes do Governo, 

dos trabalhadores, dos empregadores e de 3 (três) a 5 (cinco) titulares e suplentes de entidades 

de profissionais especializados em segurança e saúde do trabalho como apoio técnico-

científico”. 

“As propostas resultantes dos trabalhos de cada CPR serão encaminhadas ao CPN. 

Aprovadas, serão encaminhadas ao Ministério do Trabalho, que dará andamento às mudanças, 

por meio de dispositivos legais pertinentes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias” (BRASIL, 

2004d) 

As atribuições do CPR são: 

• Estudar e propor medidas para o controle e a melhoria das condições e dos ambientes 

de trabalho na indústria da construção; 

• Implementar a coleta de dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais na 

indústria da construção, visando estimular iniciativas de aperfeiçoamento técnico de 

processos construtivos, de máquinas, equipamentos, ferramentas e procedimentos nas 

atividades da indústria da construção. 

• Participar e propor campanhas de prevenção de acidentes para a indústria da 

construção; 

• Incentivar estudos e debates visando ao aperfeiçoamento permanente das normas 

técnicas, regulamentadoras e de procedimentos na indústria da construção; encaminhar 

o resultado de suas propostas ao CPN; 

• Encaminhar o resultado de suas propostas ao CPN; 

• Apreciar propostas encaminhadas pelo CPN, sejam elas oriundas do próprio CPN ou 

de outro CPR. 

• Negociar cronograma para gradativa implementação de itens da Norma que não 

impliquem em grave e iminente risco, atendendo as peculiaridades e dificuldades 

regionais, desde que sejam aprovadas por consenso e homologados pelo Comitê 

Permanente Nacional – CPN. 

•  

•  
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3.8 Considerações

Nesta pesquisa adota-se a definição de trabalho como o esforço humano investido na 

transformação da natureza para produzir riquezas e garantir a integridade física e mental do 

trabalhador. 

Como condições de trabalho entende-se o conjunto de variáveis que definem a realização de 

uma atividade concreta, num entorno em que ela se realiza, podendo estas afetar a saúde do 

trabalhador. Para tal tem-se que conhecer todos os possíveis fatores de riscos presentes no 

ambiente de trabalho. 

Neste sentido, a engenharia de segurança do trabalho, a higiene industrial e a medicina do 

trabalho são técnicas preventivas que têm o enfoque na antecipação e identificação dos riscos 

potenciais introduzindo medidas de controle. Já a ergonomia possibilita uma visão sistêmica 

destas condições de trabalho, focando nas atividades das pessoas para promover condições 

adequadas ao ambiente e ao uso e manuseio de produtos ou equipamentos. 

As Normas Regulamentadoras adotadas nesta pesquisa são a NR 18 e a NR 17. A NR 18 que 

estabelece as diretrizes relativas às condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção, e a NR 17 que foca a ergonomia como um importante instrumento para 

estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança 

e desempenho eficiente. 

Neste contexto, pode-se afirmar que o acidente de trabalho é a primeira evidência das más 

condições de trabalho, causando danos humanos e materiais para o trabalhador, para o 

empregador e para sociedade. 
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4.0 AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS 

Neste capítulo serão abordados os programas de segurança e medicina do trabalho: PPRA, 

PCMAT e PCMSO. Também será dado enfoque aos custos de acidentes de trabalho. 

4.1 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA descreve as ações que devem ser 

tomadas mediante os riscos ocupacionais, ou seja, os riscos ambientais e os riscos de 

segurança conforme definição da ABHO apresentada anteriormente. 

As ações, ou medidas que devem ser adotadas são estabelecidas na norma regulamentadora n. 

9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (BRASIL, 2004a), são elas: 

a) Antecipação 

− Deverá envolver a análise de projetos de novas instalações, métodos ou processos 

de trabalhos, ou de modificações dos já existentes, visando identificar os riscos 

potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação. 

b) Reconhecimento 

− Deverá conter os seguintes itens: 

i) A sua identificação; 

ii) A determinação e localização das possíveis fontes geradoras; 

iii) A identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes 

no ambiente de trabalho; 

iv) A identificação das funções e determinação do número de trabalhadores 

expostos; 

v) A caracterização das atividades e do tipo de exposição; 

vi) A obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível 

comprometimento na literatura técnica; 

vii) A descrição das medidas de controle já existentes. 

c) Avaliação 

− A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para: 
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i) Comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na 

etapa de reconhecimento; 

ii) Dimensionar a exposição dos trabalhadores; 

iii) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle. 

d) Controle 

− Deverão ser adotadas medidas necessárias suficientes para a eliminação, a 

minimização ou o controle dos riscos ambientais. 

Todas as empresas que possuam empregados, independente do tamanho e grau de risco são 

obrigadas a implementar o PPRA, desde que regidos pela CLT. É de obrigação do 

empregador garantir a elaboração e efetivação do programa, bem como zelar pela sua eficácia 

(BRASIL, 2004a). 

O PPRA faz parte de um conjunto de medidas mais amplas, contidas nas demais normas 

regulamentadoras, porém articula-se, principalmente, com a NR 07, ou seja, com o PCMSO. 

Suas ações são tomadas através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 

trabalho.  

4.2 Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção – PCMAT 

O PCMAT é o conjunto de ações relativas à segurança e saúde de trabalho, ordenadamente 

dispostas, visando à preservação da saúde e da integridade física de todos os trabalhadores de 

canteiros de obras, incluindo-se terceiros e o meio ambiente. O PCMAT objetiva a 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, 

nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.  

Consideram-se as atividades da Indústria da Construção as constantes do Quadro I, Código da 

Atividade Específica, da NR 4, e as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, 

limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de 

construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. 

Os dispositivos legais que especificam as diretrizes para a elaboração do PCMAT estão 

expressos na NR 18, conforme Portaria MTb n.º 04 de 04.07.1995.  

Etapas de desenvolvimento do PCMAT: 
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� Deve-se executar um memorial sobre as condições e meio ambiente de trabalho 

nas atividades e operações; 

� Deve existir e constar no PCMAT, o projeto de execução das proteções coletivas 

em conformidade com as etapas de execução da obra; 

� Elaborar um cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no 

PCMAT; 

� Apresentar layout inicial do canteiro da obra, inclusive previsão do 

dimensionamento das áreas de vivência; 

� Elaborar um programa educativo, contemplando a temática da prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho, com sua carga horária. 

O conteúdo técnico, metas e estratégias para obtenção do sucesso, prazos de execução e a 

determinação dos responsáveis para cada etapa ou tarefa é que identificará a qualidade e 

consistência do PCMAT. Esse programa não necessita de registro prévio ou homologação, ele 

deverá ficar no estabelecimento à disposição do órgão regional do MTE. 

A exigência quanto a sua implantação obedece a um cronograma que estabelece sua 

obrigatoriedade: 

a) a partir de 07/07/95 a todas as obras com canteiros que possuam mais de cem 

trabalhadores; 

b) a partir de 07/07/96 a todas as obras com canteiros que possuam mais de 

cinqüenta trabalhadores; 

c) a partir de 07/07/97 a todas as obras com canteiros que possuam mais de vinte 

empregados. 

As obras que não atingirem o número mínimo de trabalhadores que as obrigue a implantar o 

PCMAT, devem elaborar o PPRA. O mesmo deve ser elaborado e executado por profissional 

legalmente habilitado na área de segurança de trabalho e a implementação do PCMAT nos 

estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou condomínio. 

4.3 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO 

São obrigadas a implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), todas as empresas que possuam empregados, independente do tamanho e grau de 
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risco. Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acordo com os riscos a que 

estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da CLT, está 

respaldada na Convenção 161 da Organização Internacional de Trabalho - OTI, respeitando 

princípios éticos, morais e técnicos. 

O PCMSO tem como objetivo a promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 

trabalhadores. Deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos 

agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da 

constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos 

trabalhadores nas empresas. 

É de responsabilidade do empregador a implementação desse programa, devendo garantir sua 

eficácia e custear despesas, além de indicar Médico de Trabalho para coordenar a execução do 

programa. No caso dos trabalhadores temporários, o responsável pelo PCMSO será a empresa 

contratada para fornecer a mão-de-obra temporária. 

As empresas desobrigadas a possuir médico coordenador deverão realizar os exames, através 

de médico, que, para realização dos mesmos, deverá necessariamente conhecer o local de 

trabalho. Sem a análise do local de trabalho, será impossível uma avaliação adequada da 

saúde do trabalhador. Será de obrigação do empregador garantir a elaboração e efetiva 

implementação do programa, bem como zelar pela sua eficácia. 

As diretrizes legais que especificam o PCMSO são apresentadas na NR 7, da Portaria MTb n.º 

24, de 29.12.1994. 

O PCMSO deve possuir diretrizes mínimas que possam balizar as ações desenvolvidas de 

acordo com procedimentos em relação a condutas dentro dos conhecimentos científicos 

atualizados, e da boa prática médica. Alguns destes procedimentos podem ser padronizados, 

enquanto outros devem ser individualizados para cada empresa, englobando sistemas de 

registro de informações e referências que possam assegurar sua execução de forma coerente e 

dinâmica. 

Os programas de segurança apresentados têm por objetivo controlar os riscos dos acidentes, 

bem como estabelecer procedimentos e responsabilidades. Os custos dos acidentes são 

dificilmente calculáveis, principalmente quando são considerados os fatores humanos. 
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4.4 Custo dos acidentes 

Andreoni (1998) afirma que os trabalhadores vítimas de acidentes do trabalho sofrem 

conseqüências que podem materializar-se com gastos econômicos e intangíveis, como a dor e 

o sofrimento. 

Bellovi et al. (1990) relatam que os custos dos acidentes devem ser analisados sob dois 

aspectos o humano e o econômico. O custo humano constitui na dor, no sofrimento, na 

invalidez resultante, nas mortes, ou seja, em todos os danos que as pessoas sofrem. A 

Fundación Mapfre de Estúdios (2000), também cita como custos humanos do trabalho as 

fadigas mentais e musculares, a falta de autonomia temporária, o isolamento, o baixo interesse 

pelo trabalho, as incertezas frente ao futuro, etc. 

O custo econômico está formado por todos os gastos e perdas que o acidente origina. Gastos 

que ocasionam a perda de horas de trabalho, tanto dos acidentados, como dos outros 

trabalhadores e da gerência, a assistência médica, as lesões, a perda de materiais e 

equipamentos, e etc. (BELLOVI et al., 1990). 

Barkokébas Junior et al. (2004) realizou estudo de acidente fatal ocorrido na cidade do 

Recife/PE, onde se percebeu que ambos os tipos de custo (econômico e humano) estão 

intimamente ligados, e difíceis de diferenciar. Por exemplo, a perda de salário que trabalhador 

sofreu. Este representa um custo econômico e humano para a família, porque essa era a única 

fonte de renda da família, o que vai levar a outras perdas. 

Logo, o custo de acidente de trabalho sob o aspecto econômico e humano são representativos 

em todos os segmentos envolvidos com o acidente: o acidentado, a empresa, a sociedade 

(BELLOVI et al., 1990). Sob o custo econômico para a empresa, este se subdivide em direto e 

indireto, conforme representa a figura 4.1. 

FONTE: BARKOKÉBAS JUNIOR et al., 2004 

Figura 4.1 – Representação do custo de acidente do trabalho 

Os autores apresentam o custo para empresa referente ao acidente fatal ocorrido, tendo como 

vítima o engenheiro responsável pela obra. O custo do acidente chegou a CF= R$ 

1.786.738,61 ou US$ 757.477,79 (cotação do dólar em 01/03/2002 R$ 2,3588). 
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Para entendimento das variáveis que levaram ao custo calculado pelos autores, seguem as 

definições para o custo econômicos, diretos e indiretos, para as empresas. 

O custo econômico direto, ou simplesmente custo direto ou segurado, diz respeito a todas as 

despesas ligadas diretamente ao atendimento do acidentado, e são de responsabilidade do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. O custo segurado representa uma saída definitiva 

de dinheiro, sendo sua apropriação retirada diretamente do setor responsável pelo cálculo de 

custos da empresa. A taxa de seguro de acidentes do trabalho, paga pela empresa a 

Previdência Social, representa um desembolso imediato para o empregador e é o custo do 

seguro de acidentes do trabalho que o empregador deve pagar ao INSS, conforme 

determinado no Art. 26º do Decreto n. 2.173, de 05/03/1997 (MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2003). 

Esta contribuição é calculada a partir do enquadramento da empresa nos níveis de risco de 

acidente de trabalho, que podem ser: 

- Leves com contribuição de 1%; 

- Médios com contribuição de 2%; 

- Graves com contribuição de 3%. 

Estes percentuais são calculados em relação à folha de pagamento de contribuição da 

empresa. O recolhimento é feito com as demais contribuições devidas ao INSS. 

A classificação das empresas é feita por tabela organizada pelo MPS. Os custos diretos 

cobrem, entre outras: 

- Despesas médicas, hospitalares e farmacêuticas necessárias ao restabelecimento do 

empregado acidentado; 

- Pagamento das diárias em que o acidentado ficou sem trabalhar durante sua recuperação: 

I – pagamento das diárias a partir do dia imediato ao acidente (pagas pela empresa); 

II – pagamento das diárias a partir do 16º dia após o acidente (pagas pelo INSS); 

- Indenizações por incapacidade permanente, parcial, total ou morte; 

O custo indireto ou não segurado como o próprio nome diz, são despesas gastas pela empresa, 

que se manifestam de maneira indireta em decorrência do acidente. Este custo é coberto pela 

empresa, e não pelo INSS. 
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Evidentemente, o custo indireto será tanto menor quanto mais eficiente for a prevenção de 

acidentes que pode ser conseguido com um bom programa de prevenção gerando redução dos 

custos indiretos. 

Os custos econômicos indiretos, ou custo indireto, cobrem, entre outros: 

• Salário pago ao acidentado no dia do acidente; 

• Salários pagos aos colegas do acidentado que deixaram de trabalhar durante o 

tempo que socorrem a vítima ou que discutiam o assunto; 

• Salários adicionais pagos por trabalho em horas extras; 

• Salários pagos a supervisores durante o tempo despendido em atividades 

decorrentes do acidente; 

• Custo de material ou equipamento danificado no acidente; 

• Despesas com treinamento do substituto do acidentado; 

• Diminuição da eficiência do acidentado ao retornar ao trabalho; 

Se para cada acidente ocorrido, a empresa procurar coletar todos os dados necessários para 

o cálculo real do mesmo, pode-se seguir a orientação indicada pelo “National Safety 

Council (1994)”, onde se procede a um estudo, levando-se em conta os preços correntes a 

um número razoável de acidentes para se ter uma média aproximada dos custos. Para esse 

estudo são registrados os custos indiretos de acordo com as seguintes classes de acidentes: 

Tabela 4.1 - Classes de acidente 

A1 Acidentes com perda de tempo e com incapacidade parcial e permanente /incapacidade 
total temporária 

A2 Acidentes com perda de tempo, com incapacidade parcial e temporária, e casos de 
tratamento que requerem a atenção de um médico fora da empresa. 

A3 Acidentes sem perda de tempo, isto é, casos de tratamento que requerem só pronto socorro 
ou tratamento do ambulatório da empresa. 

A4 Acidentes sem lesões, com perdas materiais inferior a uma determinada quantia (nos 
U.S.A. US$ 20) ou perda inferior a 8 horas de trabalho. 

A5 Acidentes sem lesões e com perdas materiais de US$ 20 ou mais, ou perda de 8 ou mais 
horas de trabalho de um homem. 

Fonte: National Safety Council, 1994. 

 

Como o custo indireto varia de empresa para empresa de acordo com cada tipo de acidente, é 

necessário o desenvolvimento dos estudos individuais que levem ao custo real do acidente. 
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Pode-se então dizer que o custo total do acidente do trabalho para empresa é a soma dos 

custos econômicos diretos e indiretos. 

4.5 Considerações

Verifica-se que os custos do acidente (diretos e indiretos) não se limitam só à esfera 

econômica estendendo-se ao âmbito social, este imensurável, pois a vida humana e a 

incapacidade permanente não podem ser avaliadas por um valor monetário. Os custos de tais 

acidentes são demasiadamente altos e envolvem os trabalhadores e seus familiares, as 

empresas e a sociedade.  

Tais custos devem ser analisados a partir dos aspectos humano e econômico. Os custos 

humanos podem ser determinados por fadigas mentais e musculares, falta de autonomia 

temporária, baixo interesse pelo trabalho, incertezas frente ao futuro, o isolamento e etc. Os 

custos econômicos podem ser determinados por perdas de horas de trabalho (tanto dos 

acidentados como dos outros trabalhadores) assistência médica, perda de materiais e 

equipamentos, lesões e etc. 

Portanto, estes custos são representativos em todos os segmentos envolvidos: acidentado, 

empresa (direto e indireto) e sociedade. 
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5.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa de 

campo. 

5.1 Procedimentos Metodológicos Adotados 

A metodologia adotada na pesquisa toma como base o “método de avaliação e controle dos 

riscos para construção civil” (BARKOKÉBAS JUNIOR et al., 2004) no campo da engenharia 

de segurança do trabalho. 

Para realização de determinados procedimentos de pesquisa, adotou-se algumas técnicas 

sugeridas por Moraes através da “metodologia de abordagem sistêmica do sistema homem-

tarefa-máquina” (MORAES & MONT’ALVÃO, 2003), e da “macroergonomia” proposta por 

Guimarães (2004). 

Neste contexto, a pesquisa limita-se à análise dos fatores de riscos de acidentes de trabalho na 

indústria da construção civil, especificamente obras de edificação vertical. Para tal, foram 

analisados os fatores de riscos envolvidos na fase de estruturas, limitando-se a tecnologia do 

concreto armado, e às atividades de montagem de forma, concretagem e desforma em obras 

da Região Metropolitana do Recife. 

Assim sendo, este capítulo apresenta os procedimentos empregados na pesquisa, iniciando 

pelo método adotado para determinação da amostra. 

5.1.1 Estratégia de pesquisa 

Inicialmente, foram identificados os canteiros de obras durante a fase de estruturas. Para isso, 

foi contatado o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco – 

SINDUSCON/PE, através do qual, foi possível identificar os canteiros de obras da Região 

Metropolitana do Recife - RMR, e conseqüentemente calcular a amostra da pesquisa. 

No entanto, vale ressaltar algumas considerações para justificar o emprego da estatística na 

pesquisa. Triola (1999) define que a estatística é uma coleção de métodos para planejar 

experimentos, obter dados e organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair 

conclusões. O autor relata que, em estatística, se utiliza extensamente os termos população e 

amostra, que se definem como: 
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- População: é uma coleção completa de todos os elementos (valores, pessoas, medidas, etc.) a 

serem estudados. 

- Amostra: é uma subcoleção de elementos extraídos de uma população. 

Para Crespo (2001), com base em resultados verificados em amostras, se tiram conclusões 

sobre as populações. 

Durante o período da pesquisa de campo, entre os meses de agosto e outubro de 2004, do total 

de 208 canteiros de obras na RMR cadastrados no Sindicato da Indústria da Construção Civil 

no Estado de Pernambuco – SINDUSCON/PE, 68 estavam na fase de estrutura. Logo, a 

população a ser considerada, se constitui de 68 elementos.  

Os 68 canteiros de obras estão distribuídos em 42 empresas. Devido à necessidade de uma 

distribuição homogênea, optou-se por uma amostragem proporcional estratificada que, para 

Crespo (2001), além de considerar a existência dos estratos, obtém os elementos da amostra 

proporcional ao número de elementos dos mesmos. 

Logo, a amostra é estratificada de acordo com a distribuição de canteiros de obras por 

empresa. A tabela 5.1 apresenta a distribuição dos canteiros de obras por empresas. 

De acordo com a estatística Mônica Barradas, deve-se constituir a amostra com o número 

máximo de elementos possível com o propósito da amostra ser significativa. Com isso, 

inicialmente, a amostra deve ser calculada para atender pelo menos 50% da população 

(informação verbal). 

Tabela 5.1 – Amostragem proporcional estratificada: canteiros de obras por empresa – agosto 2004. 

  (Continua) 

EMPRESAS 
(ESTRATOS) 

Número de 
canteiros de obras 

(população) 

Distribuição dos 
canteiros de obras 

em relação as 
empresas 

(%) 
1 13 19,12 
2 3 4,41 
3 3 4,41 
4 3 4,41 
5 3 4,41 
6 2 2,94 
7 2 2,94 
8 2 2,94 
9 2 2,94 

10 2 2,94 
11 2 2,94 
12 1 1,47 
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  (Continuação) 
13 1 1,47 
14 1 1,47 
15 1 1,47 
16 1 1,47 
17 1 1,47 
18 1 1,47 
19 1 1,47 
20 1 1,47 
21 1 1,47 
22 1 1,47 
23 1 1,47 
24 1 1,47 
25 1 1,47 
26 1 1,47 
27 1 1,47 
28 1 1,47 
29 1 1,47 
30 1 1,47 
31 1 1,47 
32 1 1,47 
33 1 1,47 
34 1 1,47 
35 1 1,47 
36 1 1,47 
37 1 1,47 
38 1 1,47 
39 1 1,47 
40 1 1,47 
41 1 1,47 
42 1 1,47 

        TOTAL 68 100 
FONTE: SINDUSCON/PE, 2004. 

NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

5.1.2 Delimitação da Pesquisa 

A pesquisa de campo está dividida em duas etapas. A análise dos riscos de acidentes de 

trabalho e a identificação dos aspectos pessoais dos trabalhadores. Para o entendimento 

adequado da ação dos riscos sobre os trabalhadores, serão descritas adiante as 

funções/atividades foco do estudo. 

5.1.2.1 Funções e tarefas em estudo 

A execução das atividades de forma, concretagem e desforma, são desenvolvidas por 

carpinteiros, pedreiros e ferreiros. 

Inicialmente, é apresentada a descrição destas atividades conforme a Classificação Brasileira 

de Ocupação - CBO (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2002). O quadro 5.1 

apresenta as informações contidas neste documento. 
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Fonte: Brasil, 2002. 

Nota: adaptado pelo autor. 

Quadro 5.1 – Descrição das funções segundo a Classificação Brasileira de Ocupação – CBO 2002. 

As funções descritas na CBO classificam um grupo de atividades, ou seja, a descrição relativa 

ao “pedreiro”, é a mesma para o “calceteiro”, por exemplo. Este último desempenha a 

atividade de acabamento em obras rodoviárias de betume (asfalto). Com se vê, algumas 

aspectos são específicos a outras funções que não àquelas objeto desta pesquisa. Também se 

observa que a descrição das “condições gerais de exercício” afirma a exposição a riscos que 

Títulos Descrição sumária 
da tarefa 

Formação e experiência 
do trabalhador 

Condições gerais de exercício 

Carpinteiro de 
formas para 
concreto 

Confeccionam 
formas de madeira e 
forro de laje 
(painéis). Escoram 
lajes e grandes vãos. 

Para o exercício dessa 
ocupação requer-se 
escolaridade entre quarta 
e sétima séries do ensino 
fundamental e curso 
básico de qualificação 
profissional. O exercício 
pleno das atividades 
ocorre após um a dois 
anos de experiência 
profissional. 

Atua na indústria de construção. São 
assalariados com carteira assinada. O 
trabalho é presencial, realizado em 
equipe terceirizada ou da própria 
empresa, com supervisão ocasional. 
Desenvolvem suas atividades em 
ambientes fechados ou a céu aberto, 
sempre no período diurno. Podem 
trabalhar tanto em grandes alturas como 
em ambientes confinados. Estão sujeitos 
à exposição de materiais tóxicos e ruído 
intenso. 

Armador de 
estrutura de 
concreto 
armado 

Preparam a 
confecção de 
armações e 
estruturas de 
concreto. Cortam e 
dobram ferragens de 
lajes. Montam e 
aplicam armações de 
fundações, pilares e 
vigas. 

Para o exercício dessa 
ocupação requer-se 
escolaridade entre quarta 
e sétima séries do ensino 
fundamental e curso 
básico de qualificação 
profissional com carga 
horária superior a 
quatrocentas horas. O 
exercício pleno das 
atividades ocorre após 
um a dois anos de 
experiência profissional. 

Atuam nas indústrias de construção 
como assalariados com carteira 
assinada. Os armadores de estrutura de 
concreto armado trabalham em equipe. 
Atuam com supervisão ocasional. O 
trabalho é realizado a céu aberto, 
durante o dia. Os armadores de estrutura 
de concreto e de concreto armado 
realizam suas atividades em posições 
desconfortáveis durante longos 
períodos, em grandes alturas e estão 
expostos a ruído intenso. 

Pedreiro Organizam e 
preparam o local de 
trabalho na obra; 
constroem fundações 
e estruturas de 
alvenaria. Aplicam 
revestimentos e 
contrapisos. 

O grau de escolaridade 
exigido para atuar como 
profissional dessa área é 
o ensino fundamental. O 
aprendizado, geralmente, 
ocorre no canteiro de 
obras ou ainda pode ser 
obtido em escolas de 
formação profissional da 
área de construção civil. 
Para o pleno 
desenvolvimento das 
atividades requer-se 
experiência entre um e 
dois anos. 

Vinculam-se a atividades da construção 
civil e a áreas de serviços gerais em 
empresas industriais, comerciais ou de 
serviços. Os pedreiros podem realizar 
atividades em grandes alturas, em locais 
subterrâneos ou confinados, ficar 
expostos a materiais tóxicos, radiação, 
ruído intenso, altas temperaturas e 
poluição do ar. 
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na prática podem não ocorrer, como no caso de carpinteiros estarem expostos a materiais 

tóxicos e a ruídos intensos. 

Como propõe Moraes na “metodologia de abordagem sistêmica do sistema homem-tarefa-

máquina” (MORAES & MONT’ALVÃO, 2003) foi estruturado o fluxo funcional ação – 

decisão das atividades de montagem de forma, concretagem e desforma de pilares 

representado pela figura 5.1. Em seguida, apresenta-se o mesmo fluxo, neste caso, para forma, 

concretagem e desforma de vigas e lajes, uma vez que a seqüência de algumas atividades 

diferem da primeira descrita. 

Para Moraes (2003) o fluxo funcional ação – decisão, como parte de um enfoque sistêmico, 

possibilita apresentar um fluxograma seqüencial das funções / operações / atividades – em 

série, simultâneas, alternativas, questionáveis – e as decisões implicadas (MORAES & 

MONT’ALVÃO, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 - Fluxograma operacional do sistema – forma / ferragem / concretagem / desforma de pilares. 

A estruturação do fluxograma operacional, também apresenta particularidade, quando se 

observa a passagem 2.0 e 3.0. No caso da montagem de pilares, o encaixe da forma é feito 

após o posicionamento das ferragens, conforme está descrito. No entanto, quando são 

montadas as vigas e lajes (figura 5.2), essas passagens se invertem, primeiro são montadas as 

formas, para então, as ferragens serem posicionadas sobre as formas. No demais, o fluxo 

segue as mesmas etapas para ambos os casos. 
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Figura 5.2 - Fluxograma operacional do sistema – forma / ferragem / concretagem / desforma de vigas e lajes. 

5.1.2.2 Análise das condições de segurança 

Neste item é descrito o método que foi utilizado na análise das condições de segurança, para 

análise dos riscos de segurança e dos riscos ergonômicos. 

O trabalho utiliza a pesquisa descritiva, onde, de acordo com Moraes e Mont’Alvão (2003), o 

pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir para modificá-la; 

interessa-se em descobrir e observar fenômenos e procura descrevê-los, classificá-los e 

interpretá-los. 

As autoras acrescentam ainda, que o problema será enunciado em termos de indagar se um 

fenômeno acontece ou não, que variáveis o constituem, como classificá-los, que semelhança 

ou diferenças existem entre determinados fenômenos, etc. 

No caso desta pesquisa, serão obtidos dados quantitativos e qualitativos. Para Triola (1999) 

dados quantitativos consistem em números que representam contagens ou medidas. Os dados 

qualitativos podem ser separados em diferentes categorias que se distinguem por alguma 

característica não-numérica. 

Para Moraes e Mont’Alvão (2003), quando se considera a pesquisa descritiva, podem-se citar 

a observação e a inquirição como suas principais subdivisões. A observação pode apresentar-

se como assistemática, sistemática e registro de comportamento. 

Para avaliação dos riscos de acidentes, baseado em Barkokébas Junior et al. (2004) é utilizada 

a observação sistemática, que segundo Moraes e Mont’Alvão (2003) é a que se realiza em 

condições controladas para responder a propósitos que se definiram a priori. 
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Marconi e Lakatos (2003) acrescentam que na observação sistemática, o observador sabe o 

que procura e o que carece de importância em determinada situação; deve ser objetivo, 

reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que vê ou recolhe. 

Para dar suporte a observação sistemática proposta por Moraes e Mont’Alvão (2003), tem-se 

o primeiro instrumento do protocolo de avaliação (apêndice A), que sistematiza os aspectos 

das condições de segurança, com o objetivo de avaliar os riscos de acidentes. As observações 

são relacionadas de acordo com o que estabelece a NR 18.  

A análise dos aspectos da ergonomia, considerando as diretrizes da NR 17, e da 

“macroergonomia” (GUIMARÃES, 2004), é estruturada a partir da inquirição. 

O termo inquirição, no contexto da pesquisa científica, implica na busca metódica de 

informações e a quantificação, sempre que possível, dos resultados (Moraes e Mont’Alvão, 

2000) podendo ser através de entrevistas, da verbalização, da aplicação de questionários ou da 

escala de avaliação. Já Marconi e Lakatos (2003) nomeiam o mesmo método de estudo como 

“observação direta extensiva” que se realiza através de questionário, formulário, ou medidas 

de opinião e atitudes e de técnicas mercadológicas. 

Para análise da pesquisa sob o enfoque da NR 17 e da “macroergonomia” (GUIMARÃES, 

2004), foi estruturado um questionário (segundo instrumento do protocolo de avaliação – 

apêndice B), sendo o mesmo definido por Gil apud Moraes e Mont’Alvão (2003) como a 

técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, expectativas e situações vivenciadas. 

A estrutura de avaliação dos requisitos da NR 18 e da NR 17 se diferem, e serão justificadas 

adiante. 

5.1.2.2.1 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - NR 18 

Marconi e Lakatos (2003) relatam que a observação sistemática realiza-se em condições 

controladas, para responder a propósitos preestabelecidos. Todavia, as normas não devem ser 

padronizadas nem rígidas demais, pois tanto as situações quanto os objetos e objetivos da 

investigação podem ser muito diferentes, devendo ser planejada com cuidado e sistematizada. 

Já Moraes e Mont’Alvão (2003) relatam que para o desenvolvimento da observação 

sistemática, se requer planejamento e necessita de operações específicas, instrumentos e 

documentos particulares. 
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Portanto, neste trabalho considera-se o estabelecido por Moraes e Mont’Alvão (2003) tendo 

em vista que os elementos pesquisados nos canteiros de obras devem ser padronizados de 

forma a minimizar a margem de erro da pesquisa. 

Contudo, para análise das condições e meio ambiente de trabalho nos canteiros de obras, 

tomou-se por base a metodologia proposta por BARKOKÉBAS JUNIOR et al. (2004).  

Os autores subdividem o processo de análise em duas etapas. A primeira tem como objetivo 

realizar um diagnóstico preliminar da obra, observando as práticas de segurança e saúde no 

trabalho. Neste momento é verificado o atendimento aos requisitos da legislação e os sistemas 

de proteção quanto a sua eficiência e eficácia. 

Após realização do diagnóstico, são definidas as áreas prioritárias, estabelecimento de metas e 

planos de ação. Por fim, direciona-se o processo de implantação do sistema de gestão em 

segurança e saúde no trabalho (SST). 

A análise das condições de riscos nos canteiros de obras é realizada através de um protocolo 

de análise de riscos. Parte deste protocolo, referente a fase de estruturas das obras, foi 

utilizada nesta pesquisa, com adaptação dos resultados de cada questionamento. Ou seja, o 

protocolo proposto por BARKOKÉBAS JUNIOR et al. (2004) classifica a identificação do 

risco como: “conforme” ou “não conforme” com a norma. Para esta pesquisa, foram adotadas 

as seguintes condições de resposta: “não se aplica”, “conforme”, “desacordo”, e “grave e 

iminente risco”. 

A resposta CO é assinalada quando a situação está conforme a norma exige. A resposta DES 

refere-se àquelas situações que não atendem a norma, a resposta GIR, além de não atender a 

norma, representa risco iminente de acidente, ou seja, a situação põe em risco a saúde do 

trabalhador, podendo causar um acidente do trabalho ou doença profissional com lesões grave 

a integridade física do trabalhador. 

Esta classificação tomou por base a definição de “situação de grave e iminente risco” 

estabelecida pela NR 3 – Embargo ou Interdição (BRASIL, 2004f). 

Para ilustrar a observação nos canteiros de obras, o quadro 5.2 apresenta os parâmetros 

sugeridos por Barkokébas Junior et al. (2004) a serem analisados durante uma concretagem de 

laje segundo. 
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Cada item proposto pelos autores subdivide-se nas observações que devem ser realizadas 

referente ao tema, como apresenta o quadro 5.3. Os autores se basearam na NR 18, tendo em 

vista padronizar a observação na obra e atender aos requisitos legais. 

 Ilustração Tarefa Parâmetros Fonte 

C
on

cr
et

ag
em

 

 

Foto 5.1 – Lançamento do 
concreto sobre a laje. 
FONTE: pesquisa de campo. 
NOTA: editada pelo autor. 

Lançamento do concreto 
sobre a laje, utilizando-se da 
grua para o transporte da 
“gaiola” com o concreto. 

- Somente as pessoas destinadas a 
realização da tarefa “concretar” devem 
estar presentes no local; 

- A periferia da laje deve estar 
devidamente protegida através de 
painéis com rodapé, travessão 
intermediário e travessão superior; 

- Os trabalhadores devem estar com os 
devidos Equipamentos de Proteção 
Individual – EPI, tais como fardamento, 
capacete e botas de borracha; o pedreiro 
que realiza a vibração do concreto, 
além destes EPI, deve usar o protetor 
auricular, luvas e avental (este 
opcional). 

NR 
18 

C
on

cr
et

ag
em

 

 

Foto 5.2 – Vibração do concreto. 
FONTE: pesquisa de campo. 

Vibração do concreto 

 

- Observa-se a proximidade que o 
mesmo realiza a tarefa da “espera dos 
vergalhões de aço” do pilar, com isso, é 
exigida a proteção dos mesmos. 

NR 
18 

C
on

cr
et

ag
em

 

 

Foto 5.3 – Espalhamento, 
sarrafeamento e nivelamento do 
concreto. 
NOTA: editada pelo autor. 

Espalhamento, sarrafeamento 
e nivelamento do concreto. 

No detalhe observa-se o motor do 
vibrador, este deve estar com 
isolamento duplo do fio elétrico, uma 
vez que a atividade está sendo 
desenvolvida em ambiente úmido, 
devido ao concreto, e com possibilidade 
de perfuração, devido as armações de 
aço da laje. 

NR 
18 

C
on

cr
et

ag
em

 

 

Foto 5.4 – Execução de ranhuras 
no concreto. 

Realização de ranhuras sobre 
o concreto com o objetivo 
evitar a percolação da água do 
concreto para a superfície do 
mesmo, que pode levar a 
hidratação inadequada das 
camadas inferiores do 
concreto. As ranhuras 
também servem para futura 
aderência do contrapiso a laje. 

Deve ser observado que nesta 
passagem, bem como durante toda a 
concretagem, o cesto da grua está sendo 
transportado sobre a área de trabalho. 
Neste momento o acionamento do 
alarme da mesma é exigido 

NR 
18 

Quadro 5.2 – Observação em canteiro de obras das atividades de forma, concretagem e desforma, segundo os 

parâmetros a serem analisados segundo a NR 18. 
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Códigos 
dos itens 
da NR 18 

Descrição do item Número de 
observações por 
item 

18.8 Armações de aço 1 

18.9 Estruturas de concreto 5 

18.12 Escadas, rampas e passarelas 6 

18.13 Medidas de proteção contra quedas de 
altura 

12 

18.21 Instalações elétricas 2 

18.23 Equipamentos de proteção individual 2 

18.26 Proteção contra incêndio 2 

18.27 Sinalização de segurança 1 

18.28 Treinamento 1 

 FONTE: Brasil, 2003. 

Quadro 5.3 Descrição dos itens da NR 18 nas atividades de forma, concretagem e desforma. 

O apêndice A, apresenta o primeiro instrumento do protocolo de avaliação aplicado nas obras. 

Foram realizadas 32 (trinta e duas) observações em 43 (quarenta e três) canteiros de obras, 

totalizando 1376 (mil trezentos e setenta e seis) observações. 

5.1.2.2.2 Ergonomia - NR 17 

O questionário para avaliação dos requisitos da NR 17 pertinentes às atividades de forma, 

concretagem e desforma, leva à discussão devido à amplitude de interpretações acerca das 

exigências estabelecidas por esta norma. 

Inicialmente, foram identificados os itens da NR 17 apresentados no quadro 5.4 para 

observação nos canteiros de obras, a fim de sistematizar a pesquisa utilizando-se de métodos 

preestabelecidos pela ergonomia. 

Códigos 
dos itens da 

NR 17 

Descrição do item 

17.1 Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das 
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

17.2 Levantamento, transporte e descarga individual de materiais. 

 FONTE: Brasil, 2003. 

Nota: adaptado pelo autor. 

Quadro 5.4 Descrição dos itens da NR 17 a serem observadas nas atividades de forma, concretagem e 

desforma. 
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Assim sendo, tomou-se por base o procedimento preestabelecido pela “macroergonomia” de 

Guimarães (2004) devido à importância dada às questões sociotécnicas da organização e a 

participação dos trabalhadores nas ações ergonômicas da organização. 

No entanto, cabe ressaltar, que a pesquisa de campo não desenvolve a metodologia da 

macroergonomia. São utilizados os preceitos estabelecidos pelas questões sociotécnicas que 

se divide em três subsistemas: o tecnológico, o pessoal e o projeto dos sistemas de trabalho 

(GUIMARÃES, 2004). 

O subsistema pessoal, de acordo com Hendrick e Kleiner apud Guimarães (2004), tem pelo 

menos três características críticas para o projeto do sistema de trabalho na empresa: a) o grau 

de profissionalismo; b) as características demográficas e c) os aspectos psicossociais. 

Os autores descrevem que o profissionalismo cria uma formalização interna de 

comportamento por meio de um processo de socialização que é parte integral da educação e 

do treinamento. Com isso, busca-se identificar o grau de profissionalismo através de 

questionamentos como: cursos profissionalizantes, treinamentos, etc. 

As características demográficas foram identificadas através de questionamentos sobre a idade, 

nível de escolaridade, etc. Guimarães (2004) descreve que as características demográficas da 

força de trabalho que configura o subsistema pessoal têm grande impacto no projeto do 

sistema de trabalho e devem ser sempre consideradas. Entre estas características estão a idade, 

o gênero, o nível de escolaridade, os valores culturais, a diversidade cultural. 

Para ampliar os questionamentos acerca dos aspectos pessoais dos trabalhadores, são 

inseridos questionamentos sócio-econômicos tais como o estado civil, o tipo de residência, 

salário e horas-extras, o meio de transporte, etc. 

Também foram abordados questionamentos sobre os aspectos físicos dos trabalhadores 

relacionados com o manuseio de ferramentas e materiais. Logo, para avaliação do custo 

postural do trabalho é utilizado o “mapa de regiões corporais para escala de desconforto” 

Corlett apud Guimarães (2000). Seu objetivo é mapear o desenvolvimento de desconforto 

percebido entre os pesquisados. 

Basicamente, o procedimento inicial é apontar a região na qual se sente ou sentiu algum 

problema e, logo em seguida, assinalar de forma subjetiva o grau de desconforto percebido 

em cada segmento. O anexo A apresenta o mapa de regiões corporais para determinação da 

escala de desconforto postural. 
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Guimarães (2000) cita que diversos autores propõem instrumentos para avaliação dos riscos 

posturais, por meio de check-lists, critérios semi-quantitativos, ou critérios quantitativos. Os 

métodos semi-quantitativos se baseiam em observação direta ou indireta, os dados 

selecionados com base em perguntas são convertidos em escalas numéricas ou diagramas. 

5.2 Considerações 

A metodologia adotada na pesquisa toma como base o “método de avaliação e controle dos 

riscos para construção civil” (BARKOKÉBAS JUNIOR et al., 2004) no campo da engenharia 

de segurança do trabalho. Alguns procedimentos de pesquisa tomaram por base a 

“metodologia de abordagem sistêmica do sistema homem-tarefa-máquina” proposta por 

Moraes (MORAES & MONT’ALVÃO, 2003), e a “macroergonomia” proposta por 

Guimarães (2004). 

A população pesquisada está distribuída em 68 canteiros de obras em 42 empresas na fase de 

estruturas de obras verticais, limitando-se à tecnologia do concreto armado, e às atividades de 

montagem de forma, concretagem e desforma em obras da Região Metropolitana do Recife. 
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6.0 PESQUISA DE CAMPO 

6.1 Contextualização 

Do total de 68 canteiros de obras, foram analisados 43, constituindo uma amostra de 69% do 

universo de canteiros de obras de edificações verticais na Região Metropolitana do Recife 

durante a fase de estruturas, no período de agosto a outubro de 2004. 

Seis empresas, com nove canteiros de obras, não permitiram acesso à obra. Dez empresas, 

cada uma com um canteiro de obras, não puderam ser visitadas devido à inviabilidade 

geográfica e ao período destinado à pesquisa de campo. 

Um dos canteiros de obras considerados na população, no momento da visita encontrava-se na 

fase de acabamento. Na primeira empresa relacionada na tabela 6.1 foram visitados 8 (oito) 

dos 13 (treze) canteiros de obras para garantir a homogeneidade da amostra. 

A tabulação dos dados (tabela 6.1) foi estruturada da seguinte maneira: 

- Primeira coluna: numeração das 42 empresas (estratos) com obras na fase de estrutura 

de acordo com o SINDUSCON/PE (ver item 5.2) no período do levantamento das 

informações em maio de 2004; 

- Segunda coluna: número de canteiros de obras por empresa (população), em maio de 

2004; 

- Terceira coluna: distribuição percentual dos canteiros de obras em relação às 

empresas; 

- Quarta coluna: canteiros de obras visitados por empresa, no período de agosto a 

outubro de 2004; a amostra foi definindo-se de acordo com as visitas realizadas. Com 

isso, pode-se constituir uma amostra com 43 elementos. Efetuando-se a multiplicação 

entre a amostra (43 elementos) e a terceira coluna, determinou-se o número de 

canteiros de obras a serem visitados por empresa, caracterizando a amostra por 

estratificação. Deve ficar claro que a amostra foi constituída de acordo com a 

realização das visitas. 

- Quinta coluna: justificativa para a visita não ter sido realizada impedindo que a 

amostra representasse a população total de canteiros de obras. 

As empresas numeradas de 33 a 42 não foram procuradas devido aos fatores de tempo para 

finalização da pesquisa e de integrantes para realização da mesma. 
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Tabela 6.1 – Amostragem proporcional estratificada: canteiros de obras analisados – outubro 20041. 

EMPRESAS 
(ESTRATOS) 

Número de 
canteiros de 

obras 
(população) 

Distribuição 
dos canteiros 

de obras 
(população) 

em relação às 
empresas 

(%) 

Número de 
canteiros de 

obras 
analisados 
(Amostra) 

Número de 
trabalhadores 
entrevistados 
por empresa 

Justificativa 

1 13 19,12 8 16 Ver nota2  
2 3 4,41 0 - A empresa não permitiu a visita.  
3 3 4,41 3 6 - 

4 3 4,41 2 4 
Um dos canteiros de obras 
encontrava-se na fase de 

acabamento. 
5 3 4,41 3 6 - 
6 2 2,94 2 4 - 
7 2 2,94 2 4 - 
8 2 2,94 2 4 - 
9 2 2,94 0 - A empresa não permitiu a visita. 

10 2 2,94 2 4 - 
11 2 2,94 2 4 - 
12 1 1,47 0 - A empresa não permitiu a visita. 
13 1 1,47 0 - A empresa não permitiu a visita. 
14 1 1,47 1 2 - 
15 1 1,47 0 - A empresa não permitiu a visita. 
16 1 1,47 1 2 - 
17 1 1,47 0 - A empresa não permitiu a visita. 
18 1 1,47 1 2 - 
19 1 1,47 1 2 - 
20 1 1,47 1 2 - 
21 1 1,47 1 2 - 
22 1 1,47 1 2 - 
23 1 1,47 1 2 - 
24 1 1,47 1 2 - 
25 1 1,47 1 2 - 
26 1 1,47 1 2 - 
27 1 1,47 1 2 - 
28 1 1,47 1 2 - 
29 1 1,47 1 2 - 
30 1 1,47 1 2 - 
31 1 1,47 1 2 - 
32 1 1,47 1 - - 

33 1 1,47 - - - 
34 1 1,47 - - - 
35 1 1,47 - - - 
36 1 1,47 - - - 
37 1 1,47 - - - 
38 1 1,47 - - - 
39 1 1,47 - - - 
40 1 1,47 - - - 
41 1 1,47 - - - 
42 1 1,47 - - - 

        TOTAL 68 100 43 84 - 
NOTA1: Dados trabalhados pelo autor. 

NOTA2: O número de canteiros de obras da empresa 1 foi definido com a definição final da amostra com 43 
elementos. Inicialmente, foram visitados 5 canteiros de obras desta empresa, sendo necessária a visita de mais 
três para alcançar ao valor percentual estratificado por empresa. 
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O protocolo de pesquisa (apêndices A e B) foi aplicado nos 43 canteiros de obras. Em cada 

canteiro de obras foi aplicado o questionário a dois trabalhadores atuantes em uma das três 

atividades focos do trabalho: forma, concretagem e desforma. Os resultados seguem adiante. 

6.2 Aplicação do Protocolo: Instrumento de Avaliação dos Aspectos Pessoais 

dos Trabalhadores 

Inicialmente busca-se conhecer o trabalhador da construção civil, nos seus aspectos pessoais 

no que se diz respeito ao grau de profissionalismo (cursos profissionalizantes, treinamentos, 

etc.), características demográficas (idade, nível de escolaridade) e aspectos sócio-educacionais 

(estado civil, tipo de residência, salários, horas-extras, meio de transporte, etc.). 

Foram entrevistados 84 (oitenta e quatro) trabalhadores em 43 (quarenta e três) canteiros de 

obras como apresentado na tabela 6.1. 

A maioria, ou seja, 38% dos entrevistados possuíam entre 31 e 35 anos de idade, 23% entre 

26 e 30, 18% entre 21 e 25, 14% entre 36 e 40, e apenas 2% entre 18 e 20, e 5% acima de 41 

anos de idade. 

Quanto às funções, os entrevistados subdividiram-se entre 41% (quarenta e um) de 

carpinteiros, 21% (vinte e um por cento) de ferreiros e 38% (trinta e oito por cento) de 

pedreiros. 

Para identificar a rotatividade dos trabalhadores, foi realizado levantamento do tempo de 

permanência dos mesmos na empresa. Constatou-se que 41% (quarenta e um por cento) 

trabalham na mesma empresa entre 1 (um) e 5 (cinco) anos, 33% (trinta e três) entre 6 (seis) e 

10 (dez) anos, 7% (sete por cento) a mais de 10 (dez) anos, e 19% (dezenove por cento) até 

um ano. 

Quanto ao tempo de atuação dos trabalhadores na construção civil, verificou-se que 31% 

(trinta e um por cento) atuam no setor da construção civil entre 6 (seis) e 10 (dez) anos, e que 

45% (quarenta e cinco por cento) atuam no setor há mais de 10 (dez) anos. Com isso, pode-se 

afirmar que 76% (setenta e seis por cento) atuam no setor há mais de seis anos. Esse dado 

indica que a rotatividade de trabalhadores no setor da construção civil ocorre entre as 

empresas, ou seja, os trabalhadores não migram ou se originam de outro setor num curto 

intervalo de tempo. 

Devido a influência da agricultura (cana de açúcar) na região, justificado devido a safra e 

intersafra, procura-se identificar o êxodo dos trabalhadores deste setor para indústria da 
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construção civil. Constata-se que 52% (cinqüenta e dois por cento) dos trabalhadores já 

trabalham no setor da agricultura. 

O estado civil dos trabalhadores é predominantemente de casados, com 71% (setenta e um por 

cento), como indica o gráfico 6.6, e 54% (cinqüenta e quatro por cento) possuem filhos. 

A percentagem de trabalhadores que sabem ler, sendo representado por 60% (sessenta por 

cento), já os que sabem escrever representam 56% (cinqüenta e seis por cento), como indicam 

os gráficos 6.1 e 6.2, respectivamente. 

40%

60%
Sim

Não

44%
56%

Sim

Não

 

 

 

Quanto ao nível de escolaridade, foi constatado que nenhum dos trabalhadores era analfabeto, 

e que cursavam ou cursaram até o fundamental I (50%), o nível fundamental II (33%) e o 

ensino médio (17%), como indica o gráfico 6.3. No entanto, apenas 31% dos trabalhadores 

possuíam curso profissionalizante. Sabe-se que os cursos formais (profissionalizantes) na área 

são escassos devido aos poucos centros de formação para trabalhadores da construção civil. 

50%

33%

17%

Fundamental I

Fundamental II

Ensino Médio
69%

31%

Sim

Não

 

 

 

Quanto ao nível sócio-econômico, foi constatado que 74% (setenta e quatro por cento) moram 

em imóvel próprio, 13% em imóvel alugado, 10% nas residências de parentes, 1% em pensões 

ou repúblicas. Nenhum dos trabalhadores reside na obra como apresentado no gráfico 6.5. 

Esta deixou de ser uma prática a partir das exigências da NR 18, com sua alteração em 1995. 

Gráfico 6.1 – Trabalhadores que sabem ler. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

Gráfico 6.2 – Trabalhadores que sabem escrever. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

Gráfico 6.3 – Nível de escolaridade. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

Gráfico 6.4 – Possui curso profissionalizante. 

FONTE: Pesquisa de campo 
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Gráfico 6.5 – Tipo de Moradia. 

FONTE: Pesquisa de campo 

Com relação ao meio de transporte utilizado pelos trabalhadores no trajeto de casa à obra, 

89% (oitenta e nove por cento) é realizado de ônibus. O tempo gasto neste trajeto para 25% 

dos trabalhadores é de até 30 minutos, 41% (quarenta e um por cento) percorre o trajeto entre 

30 e 60 minutos, e 34% leva mais de uma hora para chegar à obra. 

Quanto à alimentação fornecida pelas empresas aos trabalhadores - obrigatória desde 1989 o 

café da manhã e de 1999 o almoço no estado de Pernambuco - 58% afirmam ser de boa 

qualidade, enquanto 34% (trinta e quatro por cento) a classificam entre regular e péssima 

como apresentado no gráfico 6.6. O gráfico 6.7 indica que 11% (onze por cento) dos 

trabalhadores consideram a quantidade da comida insuficiente. 
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Quanto à jornada de trabalho, 51% (cinqüenta e um por cento) não trabalha além da jornada 

normal de 40 horas semanais. No entanto, 23% trabalham mais de 5 horas extras semanais. 

No que se refere a horas extras, apenas 19% (dezenove por cento) afirmaram trabalhar nos 

finais de semana para adquirir renda extra. Dos que afirmaram trabalhar durante o final de 

semana, 31% exercem a atividade na agricultura, 37% no comércio, 13% como pedreiro e 

19% como carpinteiro. As atividades exercidas pelos trabalhadores são informais, ou seja, não 

possui vinculo legal. 

Gráfico 6.6 – Qualidade na Alimentação. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

Gráfico 6.7 – Quantidade na Alimentação. 

FONTE: Pesquisa de campo 
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Quanto a distribuição da renda familiar, gráfico 6.8, 31% é para alimentação, 18% para saúde, 

15% para vestuário, o percentual de 11% é comum para moradia e educação, e 14% para 

transporte, lazer e outras atividades. 
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Gráfico 6.8 – Maiores Despesas 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

Vale salientar que quando perguntado sobre o exame admissional, 6% responderam não ter 

sido realizado. O exame periódico não foi realizado em 11% dos trabalhadores. 

Os exames referenciados são obrigatórios de acordo com o que estabelece a Norma 

Regulamentadora número 7 que trata do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

– PCMSO, como descrito no item 4.3 do capítulo 4. 

Quanto à ocorrência de acidente de trabalho, 19% afirmam ter sofrido algum. Destes, 29% 

com afastamento, ou seja, afastamento superior a 15 dias. 

Outro dado importante é que entre o total da amostra (84 entrevistados), 11% não possuíam 

curso de prevenção de acidentes do trabalho. 

Com relação ao uso de EPI, fornecidos gratuitamente por 100% das empresas pesquisada, 

94% dos trabalhadores relataram que a empresa fiscaliza a utilização dos mesmos.  

Quanto à prática de esportes, 35% afirmaram que praticam algum tipo de esporte. Destes, 

86% praticam esporte apenas nos finais de semana. 

No que se refere à bebida, o gráfico 6.9 indica que 75% dos trabalhadores ingerem bebida 

alcoólica, destes, 71% consomem apenas nos finais de semana, 19% esporadicamente, e 10% 

consomem todos os dias após o dia de trabalho, como apresenta o gráfico 6.10. Nenhum dos 

trabalhadores relatou que bebiam em horário de trabalho. Após análise destes 
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questionamentos, verificou-se que seria importante ter conhecimento sobre o tipo de bebida 

ingerida pelos trabalhadores. 

25%

75%

Sim

Não

71%

19%

10%

Finais de Semana

De vez em Quando

Todos os dias no final do
Serviço

 
 

 

 

No que se refere ao tabagismo, o gráfico 6.11 indica que 30% dos trabalhadores relataram que 

são fumantes. 
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30%
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Gráfico 6.11 – Trabalhadores fumantes 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

Com relação à opinião do trabalhador sobre os riscos de acidentes na obra, o gráfico 6.12 

apresenta as seguintes respostas: 31% responderam que a não utilização ou o uso inadequado 

do EPI causava maior risco; 5% relataram que a falta de Equipamentos de Proteção Coletiva – 

EPC representa a situação maior risco; 33% consideram a energia elétrica como o maior risco 

devido à gravidade dos choques elétricos; 26% relatam que o trabalho em altura representa a 

situação de maior risco e, por fim, 5% relatam que as perfurações e cortes são as situações de 

maior risco. 

Gráfico 6.9 – Ingere Bebidas Alcoólicas 

FONTE: Pesquisa de campo 
Gráfico 6.10 – Periodicidade do consumo de bebidas alcoólicas. 

FONTE: Pesquisa de campo 
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Gráfico 6.12 – Situações de maior risco nas obras. 

Quando questionados sobre o manuseio de ferramentas ou materiais pesados nas suas 

atividades, 31% responderam que sim como se observa no gráfico 6.13. 

Noventa e nove por cento dos trabalhadores responderam que não apresentavam problemas 

físicos antes de exercerem atividade na construção civil. Os trabalhadores que apresentavam 

algum problema físico antes de trabalhar na construção civil, relatam que o problema não 

atrapalha o desenvolvimento de suas atividades. 

69%

31%

Sim

Não

  

62%

38%

manuseio de
material ou
equipamento pesado

maneira inadequada
de levantamento de
carga

 

 

 

 

 

A questão do problema físico causado pelas atividades na obra foi relatada por oito 

trabalhadores, ou seja, 10% (dez por cento). Quando foram questionados sobre a causa dos 

problemas, 62% relataram ser devido à maneira inadequada como levantam a carga, e 38% 

devido a manuseio de material ou ferramentas pesadas, como apresenta o gráfico 6.14. 

Aplicou-se o “mapa de regiões corporais” aos oito trabalhadores que afirmaram sentir dores 

no corpo devido ao trabalho. Porém, ao serem solicitados a marcar o mapa para melhor 

descrever seu problema, verificou-se que um trabalhador sente desconforto/dor moderado na 

área do pescoço; um trabalhador sente desconforto/dor moderado na região cervical; dois 

trabalhadores sentem desconforto/dor moderado nas costas-superior; dois trabalhadores 

sentem desconforto/dor moderado nas costas-médio; dois trabalhadores sentem bastante 

Gráfico 6.13 – Manuseio de equipamentos ou 
materiais pesados durante a atividade. 

FONTE: Pesquisa de campo. 

Gráfico 6.14 – Que tipo de atividade provocou seu 
problema físico? 

FONTE: Pesquisa de campo 
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desconforto/dor nas costas-inferior; três trabalhadores sentem desconforto/dor nos ombros do 

lado esquerdo e um sente bastante desconforto/dor e dois sentem desconforto/dor moderado; 

três trabalhadores sentem desconforto/dor nos ombros do lado direito e dois sentem bastante 

desconforto/dor e um sente desconforto/dor moderado; um trabalhador sente desconforto/dor 

moderado no braço do lado direito. Estes resultados não se configuram como significativos 

para o trabalho desenvolvido, devido à subjetividade do método e a quantidade de 

trabalhadores que apontaram apresentar problemas físicos de devido ao trabalho. 

6.3 Aplicação do Protocolo: Instrumento de Avaliação dos Riscos de Acidentes 

No item 5.2 foi exposta a metodologia utilizada para constituição do protocolo que teve como 

diretrizes a NR 18. 

As obras analisadas realizavam as seguintes tarefas durante a visita: 

- Quatro obras (9%) estavam montando as formas dos pilares; 

- Seis obras (14%) estavam montando as formas de vigas e lajes; 

- Cinco obras (12%) estavam concretando os pilares; 

- Seis obras (14%) concretavam lajes e vigas; 

- Quinze obras (35%) estavam durante a fase de cura do concreto das vigas e lajes; 

- Sete obras (16%) estavam realizando desforma dos elementos estruturais. 

A primeira questão do protocolo refere-se ao item 18.8.5 “É proibida a existência de pontas de 

vergalhões de aço desprotegidas” (BRASIL, 2004d). O gráfico 6.1 indica que em 37% dos 

canteiros de obras analisados, o item não se aplicava (NA), ou seja, as pontas de vergalhões 

não representavam risco de acidentes; em 42% as pontas de vergalhões estavam protegidas, 

logo conforme (CO) a norma, e por fim, 21% dos canteiros apresentavam grave e iminente 

risco (GIR) devido às pontas de vergalhões desprotegidas. No caso da existência de pontas de 

vergalhões desprotegidas, a situação será sempre considerada grave e iminente risco, devido 

ao risco iminente de ocorrência de acidente que cause lesão grave ou acidente fatal, com isso, 

observa-se no gráfico 6.15 que não houve registro de situação em desacordo (DES). As fotos 

6.1, 6.2 e 6.3 ilustram as situações constatadas na pesquisa de campo. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.8 Armações de aço  

18.8.5 É proibida a existência de pontas de 
vergalhões de aço desprotegidas. 

37%

42%

0%

21%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.15 – Existência de pontas de vergalhões de aço 
desprotegidas. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

O item 18.9.4 da NR 18 estabelece que “durante a desforma devem ser viabilizados meios que 

impeçam a queda livre de seções de formas e escoramentos, sendo obrigatória a amarração 

das peças e o isolamento e sinalização ao nível do terreno” (BRASIL, 2004d). Nota-se que 

neste item devem ser observadas mais de uma situação: 

i. devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre de seções de formas e 

escoramentos, sendo obrigatória a amarração das peças; 

ii. e, o isolamento e sinalização ao nível do terreno. 

Com isso, pode-se observar que em 100% das obras a primeira exigência do item era 

cumprida. Nas obras que não estavam realizando desforma, o item conseqüentemente não se 

aplicava, por ser destinado a atividades de desformas. Já as obras analisadas que estavam 

realizando desforma, nenhuma delas sinalizava ou isolava a área de trabalho ao nível do 

Foto 6.1 – Pontas verticais de 
vergalhões acima da área de 
trabalho, logo não se aplica (NA) a 
proteção para as mesmas. 

FONTE: pesquisa de campo. 

Foto 6.2 – Pontas verticais de 
vergalhões devidamente protegidas, 
logo situação conforme (CO) a NR 
18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.3 – Pontas verticais de 
vergalhões desprotegidas.Situação 
de grave e iminente risco (GIR) de 
acordo com a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 
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terreno. Ou seja, na ocorrência de queda de formas ou de peças de amarração, a área ao nível 

de terreno encontrava-se com livre trânsito para os trabalhadores, podendo levar à ocorrência 

de acidente grave. Contudo, o gráfico 6.16 apresenta 16% das obras analisadas apresentavam 

GIR devido a falta de isolamento e sinalização ao nível do terreno durante a desforma. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.9 Estruturas de concreto  

18.9.4 

Durante a desforma devem ser 
viabilizados meios que impeçam a 
queda livre de seções de formas e 
escoramentos, sendo obrigatórios a 
amarração das peças e o isolamento e 
sinalização ao nível do terreno. 

84%

0%

0%
16%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.16 – Situação das obras quanto a segurança dos painéis 
de formas, amarração das mesmas e isolamento e sinalização ao 
nível do terreno. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

O gráfico 6.17 indica que dos 43 canteiros de obras analisados, 79% apresenta o item 18.9.5 

“As armações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do cimbramento” (BRASIL, 

2004d) como não se aplica (NA), e todos os outros atendiam a exigência da norma. A foto 6.4 

apresenta o escoramento de um pilar antes do cimbramento. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.9 Estruturas de concreto  

18.9.5 
As armações de pilares devem ser 
estaiadas ou escoradas antes do 
cimbramento. 79%

21%
0% 0%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.17 – Situação das obras quanto a amarração de pilares 
através de estaiamentos ou escoramentos antes do cimbramento. 

FONTE: Pesquisa de campo 
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O gráfico 6.18 indica que das 43 obras analisadas, apenas 2 (5%) utilizavam o método de 

bombeamento de concreto para realização da tarefa (concretar), com isso em 95% das obras 

não se aplicava (NA) o item 18.9.8 que determina que “As conexões dos dutos 

transportadores de concreto devem possuir dispositivos de segurança para impedir a separação 

das partes, quando o sistema estiver sob pressão” (BRASIL, 2004d). 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.9 Estruturas de concreto  

18.9.8 

As conexões dos dutos transportadores 
de concreto devem possuir 
dispositivos de segurança para impedir 
a separação das partes, quando o 
sistema estiver sob pressão. 95%

5% 0%0%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.18 – Situação das obras quanto aos dispositivos de 
segurança dos dutos para transporte de concreto. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

Durante a concretagem são utilizados vibradores de imersão, ou seja, vibradores que são 

imersos no concreto, ou de placa, os que são acoplados à forma. Os cabos elétricos destes 

vibradores devem possuir no mínimo isolação dupla, de modo que se proteja contra umidade e 

possíveis cortes devido ao contato com as ferragens das armações de aço. Com isso, pode-se 

observar que dos 11 canteiros de obras que estavam concretando no momento da visita, 1 

Foto 6.4 – Amarração do pilar para 
concretagem através de 
escoramento metálico conforme 
(CO) a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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(2%) apresenta o cabo do vibrador sem a isolação dupla caracterizando situação de grave e 

iminente riscos (GIR); 23% apresentavam os vibradores com o isolamento duplo e 75% não 

estavam realizando concretagem (ver gráfico 6.19). A foto 6.5 apresenta o motor sendo 

utilizado durante a concretagem de uma laje. Pode-se observar que o mesmo além de 

apresentar o duplo isolamento do fio elétrico, apresentava uma terceira proteção sendo o cabo 

elétrico inserido numa mangueira, resultando na terceira proteção do fio condutor de 

eletricidade. Também pode-se observar que o motor foi posicionado sobre uma pequena 

bancada em madeira, evitando o contato da carcaça elétrica com a ferragem da laje. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.9 Estruturas de concreto  

18.9.11 

Os vibradores de imersão e de placas 
devem ter dupla isolação e os cabos de 
ligação serem protegidos contra 
choques mecânicos e cortes pela 
ferragem, devendo ser inspecionados 
antes e durante a utilização. 

75%

23%

0%2%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.19 – Situação das obras quanto dupla isolação do cabo 
elétrico dos vibradores. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Em nenhuma das obras analisadas eram utilizadas caçambas para o transporte vertical de 

concreto (ver gráfico 6.20). Por não ser objeto da pesquisa, não foram registrados os meios de 

Foto 6.5 – Isolamento adequado do 
motor do vibrador conforme (CO) a 
NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 
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transporte de concreto nas obras, no entanto pode-se afirmar que em boa parte das obras, são 

utilizadas gruas para realização da atividade. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.9 Estruturas de concreto  

18.9.12 

As caçambas transportadoras de 
concreto devem ter dispositivos de 
segurança que impeçam o seu 
descarregamento acidental. 100%

0% 0%0%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.20 – Situação das obras quanto a utilização de caçambas 
para transporte de concreto. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

Durante a fase de estruturas, um dos problemas de acesso encontrado é devido à confecção 

das escadas definitivas que, conseqüentemente são utilizadas como meio de acesso aos vãos 

superiores. Muitas vezes, ao montar a forma da laje superior, o acesso à mesma é feito pela 

forma da escada definitiva, que será concretada apenas quando a laje citada também será. 

Com isso surge uma situação de risco devido ao tipo de forma utilizada (lisa) e obviamente a 

inclinação da mesma. Estando ou não concretada a escada, a mesma deverá possuir rodapé e 

corrimão. A foto 6.5 apresenta a escada definitiva com o corrimão e rodapé confeccionado 

como os painéis para proteção provisória das periferias de lajes, já a foto 6.6 retrata uma 

escada coletiva sem o corrimão e rodapé, portanto acarreta situação de grave e iminente risco. 

A foto 6.7 ilustra a situação mencionada da escada definitiva antes da concretagem, porém 

que é o acesso ao pavimento superior. O gráfico 6.21 indica que 56% da obras apresentavam 

as escadas de acordo com o estabelecido pela NR 18 no item 18.12.2 “As escadas de uso 

coletivo, rampas e passarelas para a circulação de pessoas e materiais devem ser de 

construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé”. Dentre as obras analisadas, 37% 

apresentavam escadas sem o rodapé, caracterizando desacordo com a norma. Em 7% das 

obras, as escadas estavam sem o corrimão, caracterizando situação de grave e iminente risco. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.12 Escadas, rampas e passarelas.  

18.12.2 

As escadas de uso coletivo, rampas e 
passarelas para a circulação de pessoas 
e materiais devem ser de construção 
sólida e dotadas de corrimão e rodapé. 

0%

56%

37%

7%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.21 – Situação das obras quanto às escadas de uso 
coletivo. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

Todas as obras utilizavam escadas de mão apenas para acesso provisórios e serviços de 

pequeno porte conforme estabelece a NR 18 no item 18.12.5.2 (ver gráfico 6.22). As fotos 6.8 

e 6.9 apresentam situações onde as escadas de mão são utilizadas, principalmente na 

montagem das formas. 

 

 

 

 

Foto 6.5 – Escada coletiva 
(definitiva) conforme (CO) a NR 
18, com corrimão e rodapé. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.6 – Escada coletiva 
(definitiva) em situação de grave e 
iminente risco (GIR) devido a 
ausência de corrimão. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.7 – Escada coletiva 
(definitiva) antes da concretagem e 
único acesso ao pavimento 
superior. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.12 Escadas, rampas e passarelas.  

18.12.5.2 
A escada de mão deve ter seu uso 
restrito para acessos provisórios e 
serviços de pequeno porte. 

0%

100%

0%0%
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GIR

 

Gráfico 6.22 – Situação das obras quanto às escadas de mão e sua 
utilização. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

De acordo com o item 18.12.5.5 “É proibido colocar escada de mão: a) nas proximidades de 

portas ou áreas de circulação; b) onde houver risco de queda de objetos ou materiais; c) nas 

proximidades de aberturas e vãos”. O gráfico 6.23 indica que 5% das obras analisadas 

apresentavam escadas de mão posicionadas em situação de grave e iminente risco. Nas 

demais obras, as escadas estavam de acordo com a norma. A foto 6.10 apresenta uma escada 

de mão sendo utilizada conforme a norma, apoiada sobre superfície estável. Nesse caso, trata-

se de uma obra próxima a praia, em fase de montagem das formas do primeiro pavimento. A 

foto 6.11 indica que a escada de mão esta sendo utilizada próxima à periferia da laje, 

acarretando situação de grave e iminente risco. 

Foto 6.8 – Escada de mão utilizada 
para acesso a estrutura. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.9 – Escada de mão utilizada 
conforme (CO) a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.12 Escadas, rampas e passarelas.  

18.12.5.5 

É proibido colocar escada de mão: a) 
nas proximidades de portas ou áreas de 
circulação; b) onde houver risco de 
queda de objetos ou materiais; c) nas 
proximidades de aberturas e vãos. 

0%

95%

0%
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Gráfico 6.23 – Situação das obras quanto a utilização das escadas 
de mão. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

O gráfico 6.24 indica que 58% das obras analisadas apresentavam escadas de mão conforme o 

item 18.12.5.6, referindo-se: 

a) ultrapassar em 1,00m (um metro) o piso superior; 

b) ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de dispositivo que impeça o 

seu escorregamento; 

c) ser dotada de degraus antiderrapantes; 

d) ser apoiada em piso resistente. 

Foto 6.10 – Escada de mão 
utilizada conforme (CO) a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.11 – Escada de mão 
utilizada de maneira inadequada 
próximo a periferia da edificação, 
logo situação de grave e iminente 
risco (GIR). 

FONTE: pesquisa de campo. 
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No entanto, 42% das obras apresentavam escadas em desacordo com pelo menos uma das 

exigências do item 18.12.5.6. A foto 6.12 retrata uma escada de mão que dá acesso à estrutura 

do primeiro pavimento da edificação. Foi fixada à escada um corrimão para facilitar sua 

utilização. Pode-se verificar que o corrimão ultrapassa o nível do pavimento superior, 

garantindo segurança no acesso ao pavimento. Já a foto 6.13 apresenta o carpinteiro utilizando 

uma peça estrutural da forma no lugar de escada de mão para atingir a área de trabalho. A foto 

6.14 mostra uma escada de mão sem os degraus estarem intertravados, o que garante maior 

segurança dos mesmos. 

 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.12 Escadas, rampas e passarelas.  

18.12.5.6 

A escada de mão deve: a) ultrapassar 
em 1,00m (um metro) o piso superior; 
b) ser fixada nos pisos inferior e 
superior ou ser dotada de dispositivo 
que impeça o seu escorregamento; c) 
ser dotada de degraus antiderrapantes; 
d) ser apoiada em piso resistente. 

0%

58%
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Gráfico 6.24 – Situação das obras quanto ao dimensionamento das 
escadas de mão. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.13 – Elemento estrutural da 
forma sendo utilizado como escada 
de mão, portanto em desacordo  
(DES) com a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

Foto 6.14 – Escada de mão em 
desacordo (DES) com a NR 18 por 
não possuir degraus intertravados. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.12 – Escada de mão 
devidamente fixada a estrutura e 
acrescida de corrimão para facilitar 
deslocamento conforme (CO) a NR 
18. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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O item 18.12.5.7 determina que “É proibido o uso de escada de mão junto a redes e 

equipamentos elétricos desprotegidos” (BRASIL, 2004d). Nas obras analisadas não foram 

encontradas escadas de mão nesta situação. O gráfico 6.25 indica que as escadas de mão 

estavam 100% conforme de acordo com o item 18.12.5.7. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.12 Escadas, rampas e passarelas.  

18.12.5.7 
É proibido o uso de escada de mão 
junto a redes e equipamentos elétricos 
desprotegidos. 

0%

100%

0%0%

NA
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Gráfico 6.25 – Situação das obras quanto utilização de escada de 
mão junto a redes e equipamentos elétricos desprotegidos. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

O item 18.12.5.8 determina que “a escada de abrir deve ser rígida, estável e provida de 

dispositivos que a mantenham com abertura constante, devendo ter comprimento máximo de 

6,00m (seis metros), quando fechada” (BRASIL, 2004d). Nos canteiros de obras analisados, 

não eram utilizadas escadas deste tipo na área de estudo, que se restringiu aos pavimentos da 

obra onde se realizava a forma, concretagem ou desforma. Logo, em 100% das obras não se 

aplicavam este item da norma. Para ilustrar, as fotos de 6.15 a 6.17 retratam escadas de abrir. 

Percebe-se que as mesmas são utilizadas em serviços de acabamento, como de instalações 

elétricas. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.12 Escadas, rampas e passarelas.  

18.12.5.8 

A escada de abrir deve ser rígida, 
estável e provida de dispositivos que a 
mantenham com abertura constante, 
devendo ter comprimento máximo de 
6,00m (seis metros), quando fechada. 

100%

0% 0%0%

NA
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GIR

 

Gráfico 6.26 – Situação das obras quanto ao tipo de escadas de 
abrir. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

Durante toda a obra, devem ser viabilizados meios de proteção contra queda dos 

trabalhadores, bem como projeção de materiais. Foi observado que na fase de estrutura, os 

meios de proteção contra queda nos pavimentos onde estão ocorrendo a forma, concretagem e 

desforma, encontra-se dificuldade para execução das proteções de periferia devido a técnica 

utilizada para confecção das mesmas, bem como para sua fixação na estrutura. Contudo, foi 

observado que 28% das obras estavam com as proteções coletiva onde havia risco de queda de 

trabalhadores ou de projeção de materiais conforme a norma. Já 19% apresentavam as 

proteções em desacordo com a norma, seja devido à falta de rodapé no painel de proteção de 

periferia, ou falta de tela nestes painéis. 

Foto 6.15 – Escada de abrir de 
acordo com a NR 18. 
 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.16 – Trabalhador 
transportando escada de abrir. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.17 – Escada de abrir para 
serviço de instalações elétricas. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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Como citado, a maioria das obras apresenta problemas sobre como fixar painéis de proteção 

contra queda e projeção de materiais nos andares onde estão sendo montadas as formas para 

concretagem. Em 53% das obras analisadas, havia situação de grave iminente risco devido à 

ausência de proteção coletiva como exigido pelo item 18.13.1 da NR 18 (ver gráfico 6.27). 

A foto 6.18 retrata uma obra com as proteções de periferia constituídas por painéis inclusive 

no terceiro pavimento que há escoramentos das formas que estão sendo montadas para 

concretagem do pavimento superior, logo a obra está de acordo com o item 18.13.1. A foto 

6.19 mostra a proteção de periferia em desacordo com a norma: além de não possuir rodapé, o 

painel não está devidamente fixado à estrutura. A foto 6.20 retrata a periferia da obra com a 

proteção representando situação de grave e iminente risco tanto devido ao vão aberto, como a 

fixação inadequada do trecho que o painel. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.1 

É obrigatória a instalação de proteção 
coletiva onde houver risco de queda de 
trabalhadores ou de projeção de 
materiais. 
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Gráfico 6.27 – Situação das obras quanto a instalação de proteção 
coletivas para risco de quedas e projeção de materiais. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Foto 6.18 – Vista da obra com 
proteção de periferia conforme a 
norma. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.19 – Proteção de periferia 
em desacordo com a norma por não 
apresentar as dimensões 
estabelecidas pela mesma. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 

Foto 6.20 – Periferia da laje sem 
proteção contra queda, situação de 
grave e iminente risco. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 

 



Capítulo 6  Pesquisa de Campo 

 80 

O gráfico 6.28 indica que 28% da obras analisadas possuíam aberturas no piso conforme o 

item 18.13.2 da NR 18, 28% apresentavam desacordo nas aberturas de piso, como por 

exemplo, pequenas aberturas que não representavam situação de grave e iminente risco. Esta 

ultima foi identificada em 44% das obras, por apresentar risco de acidente grave ou fatal. A 

foto 6.21 ilustra uma abertura de piso devidamente protegida. A foto 6.22 retrata um andaime 

em balanço que foi montado para apoio da forma do último pavimento da obra. O andaime se 

deve a uma sacada na fachada da obra. No entanto, o mesmo apresenta abertura entre a laje da 

obra e o piso do andaime, com isso materiais podem ser lançados por esta abertura. A foto 

6.23 indica que o poço do elevador na laje que está sendo preparada para concretagem está 

sem fechamento horizontal, o que representa situação de grave e iminente risco. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.2 As aberturas no piso devem ter 
fechamento provisório resistente. 
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Gráfico 6.28 – Situação das obras quanto a aberturas no piso. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Foto 6.21 – Abertura do piso com 
fechamento de acordo com a NR 
18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.22 – Abertura no piso em 
desacordo com a norma devido a 
instalação de andaime em balanço. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.23 – Abertura no piso do 
poço do elevador, situação de grave 
e iminente risco. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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O item 18.13.2.1 estabelece que em caso das aberturas serem utilizadas para o transporte 

vertical de materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo, no ponto 

de entrada e saída de material, e por sistema de fechamento do tipo cancela ou similar. Nas 

obras analisadas, o elevador não era instalado no poço definitivo do elevador. Logo o gráfico 

6.29 indica que em 100% das obras o item 18.13.2.1 não se aplicava. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.2.1 

As aberturas, em caso de serem 
utilizadas para o transporte vertical de 
materiais e equipamentos, devem ser 
protegidas por guarda-corpo fixo, no 
ponto de entrada e saída de material, e 
por sistema de fechamento do tipo 
cancela ou similar. 
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Gráfico 6.29 – Situação das obras quanto a segurança para 
utilização dos poços dos elevadores para transporte de materiais e 
pessoas. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

O gráfico 6.30 indica que 86% das obras analisadas estavam com os poços de elevadores com 

a proteção de no mínimo 1,20m (um metro de vinte centímetros) de altura, conforme o que 

estabelece o item 18.13.3. Nesta situação, a ausência da proteção do poço do elevador 

representa grave e iminente risco, e 14% das obras estavam nesta situação. A foto 6.24 

apresenta o poço do elevador devidamente protegido, já a foto 6.25 indica a situação de grave 

e iminente risco pela ausência da proteção provisória. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.3 

Os vãos de acesso às caixas dos 
elevadores devem ter fechamento 
provisório de, no mínimo, 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) de altura, 
constituído de material resistente e 
seguramente fixado à estrutura, até a 
colocação definitiva das portas. 
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Gráfico 6.30 – Situação das obras quanto ao fechamento dos poços 
de elevadores. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

Os dados do gráfico 6.31 indicam que 28% das obras estavam com as periferias devidamente 

protegidas, 19% em desacordo e 53% em situação de grave e iminente risco. Os dados neste 

item da observação são coincidentes com o gráfico 6.27. Este fato se deve ao item 18.13.1, 

representado pelo gráfico 6.13 ser genérico em relação a proteção da obra quanto aos riscos 

de queda de trabalhadores e projeção de materiais. O item 18.13.4 se refere especificamente 

às proteções de periferia das lajes, no entanto a análise de último coincide com a análise no 

item 18.13.1. A foto 6.26 apresenta uma laje onde estão sendo montadas as formas para 

posterior concretagem, logo a situação esta conforme a norma. A foto 6.27 retrata a forma da 

laje de cobertura da edificação. Verifica-se que convenientemente, a forma da platibanda está 

sendo utilizada como proteção de periferia da laje. Já a foto 6.28 indica que atividades estão 

Foto 6.24 – Fechamento provisório 
do poço do elevador conforme a 
NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.25 – Poço do elevador sem 
fechamento em situação de grave e 
iminente risco. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 
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sendo desenvolvidas numa laje sem proteção de periferia. Vale a pena ressaltar que, em 

determinados casos, não há garantia que este tipo de proteção evite a queda de trabalhadores.  

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.4 

É obrigatória, na periferia da 
edificação, a instalação de proteção 
contra queda de trabalhadores e 
projeção de materiais a partir do início 
dos serviços necessários a 
concretagem da primeira laje. 
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Gráfico 6.31 – Situação das obras quanto as proteções de periferia 
de laje. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

O item 18.13.5 descreve que “a proteção contra quedas, quando constituída de anteparos 

rígidos, em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: a) ser 

construída com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para o travessão superior e 

0,70m (setenta centímetros) para o travessão intermediário; b) ter rodapé com altura de 0,20m 

(vinte centímetros); c) ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que 

garanta o fechamento seguro da abertura” (BRASIL, 2004d). O gráfico 6.32 indica que 58% 

das proteções de periferia nas obras analisadas estavam de acordo com a o que estabelece o 

item 18.13.5, no entanto, 23% se encontrava em desacordo, como por exemplo, devido a 

Foto 6.27 – Forma da platibanda da 
obra com proteção de periferia de 
acordo com a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 

Foto 6.26 – Periferia da obra com 
proteção em painéis de acordo com 
a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.28 – Periferia da edificação 
sem proteção. Situação de grave e 
iminente risco (GIR) de acordo 
com a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 
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ausência do travessão intermediário ou do preenchimento com tela. E em 19% das obras 

analisadas, as proteções apresentavam problemas devido a ausência ou má fixação do 

travessão superior. A foto 6.29 apresenta as proteções de periferia de uma laje já concretada, 

constituída em madeira, já a foto 6.30 retrata as proteções de periferia de uma laje apenas com 

o assoalho da forma, e o sistema de proteção utilizado foi em aço. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.5 

A proteção contra quedas, quando 
constituída de anteparos rígidos, em 
sistema de guarda-corpo e rodapé, 
deve atender aos seguintes requisitos: 
a) ser construída com altura de 1,20m 
(um metro e vinte centímetros) para o 
travessão superior e 0,70m (setenta 
centímetros) para o travessão 
intermediário; b) ter rodapé com altura 
de 0,20m (vinte centímetros); c) ter 
vãos entre travessas preenchidos com 
tela ou outro dispositivo que garanta o 
fechamento seguro da abertura. 
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Gráfico 6.32 – Situação das obras quanto ao dimensionamento das 
proteções de periferia de laje. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

O item 18.13.6 descreve que “Em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 4 

(quatro) pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma 

principal de proteção na altura da primeira laje que esteja, no mínimo, um pé-direito acima do 

nível do terreno” (BRASIL, 2004d). O gráfico 6.33 indica que 98% das obras possuíam a 

plataforma principal de proteção, no entanto, 7% não as apresentavam ou estavam 

incompletas, representando situação de grave e iminente risco, já que as plataformas devem 

Foto 6.29 – Proteção contra quedas 
da periferia da laje já concretada, 
constituída de madeira atendendo a 
NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

Foto 6.30 – Proteção contra quedas 
constituída em aço, montada sobre 
a laje com assoalho da forma, 
conforme a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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evitar a projeção de fragmento de materiais sobre os trabalhadores que transitarem ao nível do 

terreno da obra. A foto 6.31 mostra uma obra com a plataforma principal e outras duas 

plataformas secundárias. A foto 6.32 também retrata uma obra com as plataformas principal e 

secundária. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.6 

Em todo perímetro da construção de 
edifícios com mais de 4 (quatro) 
pavimentos ou altura equivalente, é 
obrigatória a instalação de uma 
plataforma principal de proteção na 
altura da primeira laje que esteja, no 
mínimo, um pé-direito acima do nível 
do terreno. 
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Gráfico 6.33 – Situação das obras quanto plataforma principal. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

O item 18.13.6.2 descreve que “A plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da 

laje a que se refere e retirada, somente, quando o revestimento externo do prédio acima dessa 

plataforma estiver concluído” (BRASIL, 2004d). A observação deste item nas obras levou aos 

dados indicados no gráfico 6.34; 2% não apresentavam a plataforma principal, resultando em 

situação de grave e iminente risco. A foto 6.33 apresenta o detalhe de uma plataforma. 

Foto 6.31 – Obra com plataformas 
principal e secundárias para 
projeção de materiais.  

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 

Foto 6.32 – Plataforma principal 
em destaque. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.6.2 

A plataforma deve ser instalada logo 
após a concretagem da laje a que se 
refere e retirada, somente, quando o 
revestimento externo do prédio acima 
dessa plataforma estiver concluído. 
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Gráfico 6.34 – Situação das obras quanto à existência da 
plataforma principal. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

O item 18.13.7 estabelece que “Acima e a partir da plataforma principal de proteção, devem 

ser instaladas, também, plataformas secundárias de proteção, em balanço, de 3 (três) em 3 

(três) lajes.” A observação deste item nas obras levou aos dados indicados no gráfico 6.35; 

81% das obras apresenta as plataformas secundárias conforme exigido pela norma, no 

entanto, 19% estavam em desacordo com a norma, apresentando plataformas insuficientes ou 

sem apresentá-las. A foto 6.60 indica as plataformas secundárias e principal da obra. A foto 

6.35 indica a obra com a plataforma principal, uma plataforma secundária e, logo após a 

concretagem da laje superior, que apresenta os escoramento, mais uma plataforma secundária 

deverá ser instalada. 

Foto 6.33 – Detalhe da plataforma 
secundária de proteção durante a 
fase de estruturadas conforme (CO) 
a NR 18. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.7 

Acima e a partir da plataforma 
principal de proteção, devem ser 
instaladas, também, plataformas 
secundárias de proteção, em balanço, 
de 3 (três) em 3 (três) lajes. 
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Gráfico 6.35 – Situação das obras quanto a existência das 
plataformas secundárias. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

O item 18.13.7.1 estabelece que “essas plataformas devem ter, no mínimo, 1,40m (um metro e 

quarenta centímetros) de balanço e um complemento de 0,80m (oitenta centímetros) de 

extensão, com inclinação de 45º (quarenta e cinco graus), a partir de sua extremidade” 

(BRASIL, 2004d). A análise nas obras levou à constatação de que todas as obras cumpriam o 

dimensionamento nas plataformas. Como já mencionado, os problemas identificados nas 

obras devido às plataformas eram devido a sua inexistência ou com a estrutura incompleta, 

como indicam as fotos 6.36 e 6.37. 

 

 

 

 

 

Foto 6.34 – Plataformas principal e 
secundárias conforme (CO) a NR 
18. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 

 

Foto 6.35 – Plataformas principal e 
secundária. 

FONTE: pesquisa de campo. 

NOTA: editada pelo autor. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.7.1 

Essas plataformas devem ter, no 
mínimo, 1,40m (um metro e quarenta 
centímetros) de balanço e um 
complemento de 0,80m (oitenta 
centímetros) de extensão, com 
inclinação de 45º (quarenta e cinco 
graus), a partir de sua extremidade. 
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Gráfico 6.36 – Situação das obras quanto as dimensões das 
plataformas. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                                            

 

 

 

 

O item 18.13.7.2 estabelece que “cada plataforma deve ser instalada logo após a concretagem 

da laje a que se refere e retirada, somente, quando a vedação da periferia, até a plataforma 

imediatamente superior, estiver concluída” (BRASIL, 2004d). A observação deste item se 

remete ao do item 18.13.7 que estabelece a existência das plataformas secundárias a cada três 

lajes. Logo os dados do gráfico 6.37 coincidem com os do gráfico 6.35. 

 

 

 

 

Foto 6.36 – Plataforma incompleta. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.37 – Estrutura da plataforma 
incompleta. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.7.2 

Cada plataforma deve ser instalada 
logo após a concretagem da laje a que 
se refere e retirada, somente, quando a 
vedação da periferia, até a plataforma 
imediatamente superior, estiver 
concluída. 
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Gráfico 6.37 – Situação das obras quanto as plataformas 
secundárias. 

 FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

O item 18.13.11 estabelece que “as plataformas de proteção devem ser construídas de maneira 

resistente e mantidas sem sobrecarga que prejudique a estabilidade de sua estrutura” 

(BRASIL, 2004d). Não foram identificadas obras com problemas quanto a esta exigência (ver 

gráfico 6.38). 

 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.13 Medidas de proteção contra quedas 
de altura 

 

18.13.11 

As plataformas de proteção devem ser 
construídas de maneira resistente e 
mantidas sem sobrecarga que 
prejudique a estabilidade de sua 
estrutura. 
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Gráfico 6.38 – Situação das obras quanto a segurança dos painéis 
de formas, amarração das mesmas e isolamento e sinalização ao 
nível do terreno. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

A observação do item 18.21.3 coincidiu com a do item 18.9.11, tendo em vista que as 

instalações elétricas no objeto da pesquisa de campo eram restritas as dos vibradores 

utilizados durante as concretagens. Logo, o gráfico 6.39 apresenta os dados das instalações 
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elétricas dos vibradores. A foto 6.38 retrata a concretagem da laje e pilar utilizando o vibrador 

de imersão para adequado adensamento do concreto. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.21 Instalações elétricas  

18.21.3 
É proibida a existência de partes vivas 
expostas de circuitos e equipamentos 
elétricos. 
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Gráfico 6.39 – Situação das obras quanto a segurança dos painéis 
de formas, amarração das mesmas e isolamento e sinalização ao 
nível do terreno. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

O item 18.21.16 trata do aterramento elétrico, no caso da pesquisa, este item mais uma vez se 

restringe ao vibrador utilizado nas concretagens. Foi verificado que a ligação elétrica destes 

equipamentos possui o cabo do fio terra na totalidade das obras analisadas. Vale salientar que 

nem todas as obras estavam realizando concretagem no momento da visita, logo o gráfico 

6.38 indica que em 74% das obras o item não se aplicava, e 26% estavam conforme a NR 18. 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.38 – Concretagem de laje e 
pilar utilizando vibrador de 
imersão. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.21 Instalações elétricas  

18.21.16 
As estruturas e carcaças dos 
equipamentos elétricos devem ser 
eletricamente aterradas. 
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Gráfico 6.38 – Situação das obras quanto ao aterramento dos 
vibradores. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

O item 18.23.1 estabelece que “a empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, 

gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, 

consoante as disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual - EPI” 

(BRASIL, 2004d). Foi verificado que as empresas terceirizadas atuante nas obras analisadas 

eram as que não cumpriam a exigência do item 18.23.1. A foto 6.39 apresenta pedreiro 

vibrando o concreto na laje para adensamento adequado do mesmo. O trabalhador está com as 

proteções devidas, como farda, botas de borracha, capacete, protetor auricular, luvas e óculos. 

Como medida adicional, ou seja, não obrigatória, o trabalhador está com o avental. A foto 

6.40 retrata o ferreiro realizando sua atividade com os devidos EPI, farda, botas, capacete e 

luvas. Já a foto 3.41 indica o carpinteiro com botas inadequadas para o uso. Foi constatado 

que o carpinteiro era de uma empresa terceirizada para confecção das formas da obra. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.23 Equipamentos de proteção 
individual 

 

18.23.1 

A empresa é obrigada a fornecer aos 
trabalhadores, gratuitamente, EPI 
adequado ao risco e em perfeito estado 
de conservação e funcionamento, 
consoante as disposições contidas na 
NR 6 – Equipamento de Proteção 
Individual - EPI. 
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Gráfico 6.39 – Situação das obras quanto a segurança dos painéis 
de formas, amarração das mesmas e isolamento e sinalização ao 
nível do terreno. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

O item 18.23.3 estabelece que “O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser utilizado em 

atividades a mais de 2,00m (dois metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda do 

trabalhador” (BRASIL, 2004d). O gráfico 6.40 indica que em 72% das obras analisadas, 

trabalhadores estavam utilizando adequadamente o cinto de segurança. Já 28% das obras 

apresentavam trabalhadores que não utilizavam o cinto ou utilizavam inadequadamente, 

situações estas que representam grave e iminente risco. A foto 6.42 apresenta os ferreiros 

montando as armações de aço da escada definitiva. Por se tratar de uma área de risco de queda 

a mais de dois metros de altura do chão, os trabalhadores estão utilizando o cinto de 

segurança. A foto 6.43 também representa uma situação onde a utilização do cinto de 

Foto 6.39 – Trabalhador vibrando o 
concreto na laje utilizando os 
devidos EPI. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.40 – Ferreiro realizando sua 
atividade, com farda, botas, 
capacete e luvas. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.41 – Carpinteiro de empresa 
terceirizada na obra analisada com 
botas inadequada para uso. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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segurança é exigida. Como pode ser visto, os ferreiros estão trabalhando no pilar próximo à 

periferia da laje. Já a foto 6.44 indica o trabalhador se movimentando sobre os escoramentos 

da forma sem proteção alguma, está caracterizada situação de grave e iminente risco. 

 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.23 Equipamentos de proteção 
individual 

 

18.23.3 

O cinto de segurança tipo pára-
quedista deve ser utilizado em 
atividades a mais de 2,00m (dois 
metros) de altura do piso, nas quais 
haja risco de queda do trabalhador. 

0%

72%

0%

28%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.40 – Trabalhadores sem o cinto de segurança. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

De acordo com o item 18.26.1 é “obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma 

eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, 

atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras” (BRASIL, 2004d). Foi observado 

que 47% das obras estavam com extintores para combate ao princípio do fogo, contra 53% 

que não possuíam nenhum tipo de proteção. Ver gráfico 6.41. 

 

Foto 6.42 – Ferreiros montando as 
armações de aço da escada 
definitiva com a utilização 
adequada do cinto de segurança. 

FONTE: pesquisa de campo. 

Foto 6.43 – Ferreiros trabalhando 
no pilar próximo a periferia da laje 
com a devida utilização do cinto de 
segurança. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.44 – Carpinteiro se 
movimentando sobre os 
escoramentos da laje sem o cinto de 
segurança. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.26 Proteção contra incêndio  

18.26.1 

É obrigatória a adoção de medidas que 
atendam, de forma eficaz, às 
necessidades de prevenção e combate 
a incêndio para os diversos setores, 
atividades, máquinas e equipamentos 
do canteiro de obras. 

0%

47%
53%

0%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.41 – Proteção da obra contra incêndio. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

De acordo com o item 18.26.5, “os canteiros de obra devem ter equipes de operários 

organizadas e especialmente treinadas no correto manejo do material disponível para o 

primeiro combate ao fogo” (BRASIL, 2004d). Apenas 5% das obras não possuíam equipe 

conforme estabelece o item 18.26.5. Ver gráfico 6.42. 

Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.26 Proteção contra incêndio  

18.26.5 

Os canteiros de obra devem ter 
equipes de operários organizadas e 
especialmente treinadas no correto 
manejo do material disponível para o 
primeiro combate ao fogo. 

0%

95%

5%0%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.42 – Equipe para o primeiro combate ao fogo na obra. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de: e) advertir quanto a risco de queda; 

f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico para a atividade executada, com a 

devida sinalização e advertência próxima ao posto de trabalho (BRASIL, 2004d). As 

observações nos canteiros de obras levaram a constatação de que 86% atendiam a exigência 

contra 14% que não atendiam, conforme se verifica no gráfico 6.70. As fotos 6.45 e 6.46 

exemplificam sinalizações utilizadas nos canteiros de obras. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.27 Sinalização de segurança  

18.27.1 

O canteiro de obras deve ser sinalizado 
com o objetivo de: e) advertir quanto a 
risco de queda; f) alertar quanto à 
obrigatoriedade do uso de EPI, 
específico para a atividade executada, 
com a devida sinalização e advertência 
próximas ao posto de trabalho. 

0%

86%

14% 0%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.43 – Situação dos canteiros de obras quanto a 
sinalização de segurança. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

De acordo com o item 18.28.1, “Todos os empregados devem receber treinamentos 

admissional e periódico, visando a garantir a execução de suas atividades com segurança” 

(BRASIL, 2004d). Foi verificado que os trabalhadores recebiam treinamento conforme 

exigido pelo item citado. Ver gráfico 6.44. A foto 6.47 retrata um treinamento sendo realizado 

no momento da visita a obra. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.45 – Sinalização de 
segurança quanto a obrigatoriedade 
do uso do cinto de segurança. 

FONTE: pesquisa de campo. 

 

Foto 6.46 – Sinalização de 
segurança comunicando a restrição 
ao ambiente de trabalho. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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Código 
do item 

Descrição do item Resultados 

18.28 Treinamento  

18.28.1 

Todos os empregados devem receber 
treinamentos admissional e periódico, 
visando a garantir a execução de suas 
atividades com segurança. 

0%

100%

0%0%

NA
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DES
GIR

 

Gráfico 6.44 – Treinamentos de segurança do trabalho. 

FONTE: Pesquisa de campo 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

As observações apresentadas nos gráficos de 6.15 a 6.44 permitem analisar as condições que 

acarretam maior não conformidade com a norma e conseqüente risco de acidentes. Adiante 

seguem as análises realizadas. 

6.3.1 Análise dos riscos de acidentes 

Na pesquisa de campo, foi observado que o trabalho prescrito difere do trabalho realizado 

devido à dinâmica em que o mesmo é desenvolvido. Por não se tratar de atividades de 

características repetitivas, o fluxo de trabalho pode sofrer variação de acordo com os materiais 

e equipamentos utilizados, ritmo da obra, número de operários por equipe de trabalho (equipe 

de concretagem, carpintaria, ferragens) e etc. 

Observando-se os riscos de acidentes, foi possível quantificar e qualificar suas principais 

causas. 

Foto 6.47 – Pontas verticais de 
vergalhões acima da área de 
trabalho, logo não se aplica (NA) a 
proteção para as mesmas. 

FONTE: pesquisa de campo. 
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O gráfico 6.45 quantifica as observações segundo a qualificação verificada. Verifica-se o total 

de 1292 observações avaliadas. Este número difere do apresentado no capítulo 5, de 1376 

observações devido à superposição dos itens 18.13.1 e 18.13.4, e, 18.13.7 e 18.13.7.2. Ou 

seja, a observação destes dois pares de itens era a mesma, logo foram considerados uma única 

vez para evitar a duplicação dos dados. Constata-se que o número de observações “não se 

aplica” (NA) totaliza 352 (trezentos e cinqüenta e dois), ou seja, 27% (vinte e sete por cento). 

As situações conforme (CO) determina a norma totalizaram 739 (setecentos e trinta e nove), 

ou seja, 58% (cinqüenta e oito por cento). Os desacordo (DES) representaram 106 

observações, ou seja, 8% (oito por cento). Contudo, 95 (noventa e cinco) observações, ou 7% 

(sete por cento) foram situações de grave e iminente risco (GIR). 

27%

58%

8%
7%

NA
CO
DES
GIR

 

Gráfico 6.45 – Análise quantitativas dos riscos de acidentes. 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Estes dados indicam que as empresas estão buscando controlar os riscos de acidentes durante 

a fase de estrutura, atrelado ao fato de não conformidade com a norma de 15% (quinze por 

cento). 

O gráfico 6.46 indica através das barras mais escuras, o número de situações por grave e 

iminente risco observadas nas obras. As barras mais claras indicam os desacordos com a 

norma. 

O grave e iminente risco com maior incidência foi devido a medidas de proteção contra queda 

de altura devido a ausência de proteção de coletiva contra queda de trabalhadores ou projeção 

de materiais (item 18.13.1) e proteção de periferia de laje (item 18.13.4). Como já descrito os 

itens acabam retratando a mesma condição durante as observações nas obras. Foram 

observadas 23 (vinte e três) situações de grave e iminente risco quanto a estes itens, o que 
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representa 24% (vinte e quatro por cento) das situações de grave e iminente risco observadas. 

Com 20% (vinte por cento), as aberturas no piso (18.13.2) foram o segundo maior índice das 

situações de grave e iminente risco, seguido da falta de utilização do cinto de segurança 

(18.23.3), com 13% (treze por cento), pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas 

(18.8.5) com 9% (nove por cento), com 8% (oito por cento) as proteções de periferia de laje 

com dimensões inadequadas (item 18.13.5), com 7% foram observadas situações onde não 

eram viabilizados meios que impedisse a queda livre de seções durante a desforma (item 

18.9.4). O vão de acesso às caixas dos elevadores possuíam dimensões inadequadas (18.13.3) 

em 6% das observações, as plataformas principais de proteção (item 18.13.6) e as escadas 

(item 18.12.2) representaram, cada um, 3% dos grave e iminente risco. A presença de escadas 

de mão próximo a aberturas e vãos representou 2% dos grave e iminente risco. Por fim, o 

isolamento duplo das partes elétricas dos vibradores (item 18.9.11), a instalação de 

plataformas logo após as concretagem (item 18.13.6.2), e a existência de partes vivas expostas 

(18.21.3) representaram, cada um, 1% das situações de grave e iminente risco. 

A análise das situações em desacordo com a norma leva aos seguintes resultados: 22% (vinte 

e dois por cento) da incidência de desacordo foi devido aos problemas com EPI, identificado 

em 23 (vinte e três) observações (item 18.23.1). Em 18 observações (17%) foram 

identificados desacordos devido às dimensões das escadas de mão, como prescreve o item 

18.12.5.6. Com 15% (quatorze por cento) as escadas de uso coletivo não possuíam o exigido 

no item 18.12.2. Em 11% das situações em desacordo, as aberturas no piso apresentavam 

pequenas aberturas (item 18.13.2). Já 9% (nove por cento) estavam desacordo devido às 

dimensões das proteções contra queda de altura (item 18.13.5). A instalação de proteção de 

periferia contra a projeção de materiais (18.13.1) bem como a ausência de plataformas 

secundárias a cada três lajes (18.13.7) foram responsáveis por 8% cada um. Com 6%, a 

ausência de sinalização de segurança (item 18.27.1) representou os desacordos observados, 

seguido de problemas com os EPI (fardas, botas, luvas e etc) representado pelo item 18.23.1 

responsável por 3% dos desacordos, e em 2% dos desacordos foram devido a ausência de 

equipes treinadas para o primeiro combate ao foto, exigência do item 18.26.5. 
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Gráfico 6.46 – Análise Qualitativa dos Riscos de Acidentes 

FONTE: Pesquisa de campo. 
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6.4 Considerações 

Nos dados coletados com a aplicação do protocolo com os instrumentos de “avaliação dos 

aspectos pessoais dos trabalhadores” e de “avaliação dos riscos de acidentes” em campo, 

pode-se extrair algumas considerações: 

• O trabalho prescrito difere do realizado devido à dinâmica em que o mesmo é 

desenvolvido, já que, não se tratam de atividades de características repetitivas. 

• A rotatividade dos trabalhadores é baixa, 40% trabalham na mesma empresa a mais de 

6 anos, e 76% atuam no setor da construção civil a mais de 6 anos. Ou seja, quando há 

rotatividade de trabalhadores esta acontece entre as empresas do setor. 

• O grau de escolaridade dos trabalhadores entrevistados é de 50% que cursam ou 

cursaram até o nível fundamental I, 33% o nível fundamental II e 15% o nível médio, 

sendo que 31% possuem cursos profissionalizantes. 

• O índice de trabalhadores que ingerem bebidas alcoólicas é de 75%, destes 71% 

afirmam que só bebem nos finais de semana e 30% são fumantes. 

• Quanto aos acidentes de trabalho a incidência foi baixa, 81% relataram nunca ter 

sofrido algum. No entanto estes dados não foram confrontados com as estatísticas das 

empresas. 

• Segundo a opinião dos trabalhadores, as situações de maior perigo são: choque elétrico 

(33%), “não utilizar EPI” (31%), e trabalho em altura (26%). Deve ser observado que 

o trabalhador tem a percepção de que o EPI o protege contra acidentes, quando na 

verdade, o EPI deve ser a última medida de proteção do trabalhador. 

• 31% dos trabalhadores entrevistados manuseiam ferramentas ou materiais pesados, no 

entanto 99% afirmaram não possuir problema físico antes de exercer a atividade 

profissional, e 10% sente algum problema físico causado pelo trabalho, tendo como 

causas o manuseio de material ou equipamento pesado e o levantamento de carga de 

maneira inadequada. 

• A avaliação dos riscos de acidentes apresentou em 85% das obervações, situações 

“conforme” a norma ou “não se aplica”. Este dado indica que as empresas estão 

buscando controlar os riscos de acidentes durante a fase de estrutura. 

• Dentre as situações de grave e iminente risco, as de maior incidência foram devido a 
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ausência de proteção coletiva contra queda de trabalhadores ou projeção de materiais, 

aberturas no piso, falta de utilização do cinto de segurança e pontas verticais de 

vergalhões de aço desprotegidas. 

• As situações em desacordo com a norma com maior incidência foram devido a 

problemas com EPI, às dimensões das escadas de mão, à falta de proteções nas 

escadas de uso coletivo. 
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7.0 CONCLUSÕES 

A indústria da construção no Brasil representa um forte setor para o desenvolvimento 

econômico do país, observando-se que o PIB correspondeu em 2002 a 21,10% dentro do 

segmento industrial. 

O processo de construção de edificações verticais apresenta aspectos artesanais, 

considerando-se a atuação do homem em todas as fases construtivas. Além disso, as empresas 

de pequeno e médio porte em geral, não se especializam em um tipo de trabalho, uma vez que 

para se manter no mercado, acabam realizando diferentes tipos de obras e conseqüentemente 

métodos construtivos que originam riscos de amplitudes variadas. Estes aspectos contribuem 

para dificuldade de investimentos em inovação tecnológica. 

As condições de trabalho são entendidas como conjunto de variáveis que definem a realização 

de uma atividade concreta, podendo afetar a saúde do trabalhador. Para tanto, deve-se 

conhecer os possíveis fatores de riscos que possam gerar acidentes de trabalho. Podendo-se 

afirmar que o acidente de trabalho é a primeira evidência das más condições de trabalho, 

causando danos humanos e materiais para o trabalhador, para o empregador e para sociedade. 

Os custos de investimentos em equipamentos e processos (gestão) são justificados ou 

implementados pelas empresas, quando da exigência das autoridades competentes, ou por 

força de ocorrência de acidentes, quando a perda (econômica e humana) já se concretizou. 

Vale ressaltar ainda, que a falta de análise das condições de segurança na concepção do 

projeto contribui para situações de risco, que poderiam ser evitadas ou controladas com maior 

eficácia. Aconselha-se que a concepção do projeto sofra auditoria de segurança do trabalho, 

ou seja, analisar as condições em que o projeto será executado, e posteriormente, as condições 

em que manutenção da edificação será realizada. Com isso, a avaliação e controle dos riscos 

serão contempladas na fase de planejamento da edificação e não apenas durante sua execução 

ou manutenção. 

A pesquisa bibliográfica e documental possibilitou elaborar protocolo de pesquisa com dois 

instrumentos, que permite análise técnica, ou seja, quantificar e qualificar os riscos de 

acidentes. 

Os referidos instrumentos do protocolo, foram validados através de observações sistemáticas 

na obra, e a análise dos fatores pessoais para caracterizar o trabalhador da construção civil, 
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tendo como meta gerar parâmetros que apontem para os riscos potenciais de acidentes e que 

sirvam de base para ações preventivas. 

De acordo com as características demográficas, verifica-se que este grupo de trabalhadores 

contribui para a prevenção de acidentes devido à facilidade de capacitação dos mesmos, em 

virtude do grau de escolaridade, 50% estudam ou estudaram até o nível fundamental I, 33% o 

nível fundamental II, e 15% o nível médio; 31% possuem cursos profissionalizantes. 

No entanto, vale ressalta que os operários da indústria da construção civil são formados nos 

próprios canteiros de obras. Ou seja, o pedreiro, normalmente começa sua atuação como 

servente (ajudante) de pedreiro, para então, se tornar um pedreiro. A formação ocorre durante 

sua atividade de trabalho, e não em escolas especializadas. Esta realidade no estado de 

Pernambuco levou o setor a criar um centro, que dentre suas atribuições, ofereceria cursos de 

capacitação técnica para atender a esta demanda. Com isso, surgiu o Centro de Treinamento 

da Construção Civil Austriclínio Corte Real. Contudo deve ser implantado um sistema 

logístico para se atingir os operários. 

Outro dado importante, é quanto à percepção dos trabalhadores no que se refere às situações 

que representam maior risco de acidentes. Foi apontado que a energia elétrica é a que 

apresenta maior risco devido às conseqüências dos acidentes, normalmente fatais. A segunda 

causa foi devido a não utilização dos EPI. Este aspecto deve ser ressaltado tendo em vista que 

os operários acreditam que o EPI vai evitar o acidente. No entanto ele apenas minimiza as 

conseqüências do acidente. 

Os dados quantitativos da avaliação dos riscos de acidentes indicaram que apenas 15% das 

observações apresentaram situação em “desacordo” ou “grave e iminente risco”. Uma vez que 

outro panorama se traduziria numa quantidade maior de acidentes. 

A ausência de proteção coletiva contra queda de trabalhadores ou projeção de materiais, 

aberturas no piso, falta de utilização do cinto de segurança e pontas verticais de vergalhões de 

aço desprotegidas, caracterizaram as situações de “grave e iminente risco”. 

Já no que se diz respeito às situações em “desacordo”, as de maior incidência foram devido a 

problemas com EPI, às dimensões das escadas de mão, as falta de proteções nas escadas de 

uso coletivo. 
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A avaliação e controle dos riscos são indispensáveis para garantia do ambiente de trabalho 

seguro, gerando uma sistematização que será possível a partir do momento em que os riscos 

puderem ser identificados, quantificados e qualificados. 

Com base nestes parâmetros, o gestor da empresa tem condições de determinar a faixa de 

riscos aceitáveis. Como por exemplo, pode ser estabelecida a faixa de risco “zero” para 

aqueles considerados grave e iminente risco, e um patamar mais flexível para aqueles que 

representam desacordo com as normas. 

Por fim, deve-se ter em mente que promover a segurança do trabalho é economicamente 

vantajosa; além da obrigação legal, é dever moral, devido aos aspectos sociais envolvidos, 

causando danos a todos os segmentos: empresas, trabalhadores e sociedade; resultando para 

todos, custo econômico e humano.  

O uso do protocolo, proposto por esta pesquisa, permite o conhecimento das características 

dos trabalhadores da construção civil. Tal conhecimento possibilita o direcionamento de 

investimentos em programas e sistemas na área ergonomia e segurança do trabalho, 

impulsionando a melhoria das condições de vida do trabalhador, que levam a minimizar as 

condições de riscos existentes nos ambientes de trabalho. 

Além disso, o protocolo, uma vez aplicado na pesquisa de campo, se mostrou de fácil 

aplicação e eficaz quanto aos dados levantados para análises.  

A partir deste estudo se verifica a importância de sistematizar o uso de protocolos, de 

ergonomia e segurança do trabalho, que venham a contribuir com dados referentes a 

qualidade de vida dos trabalhadores, bem como a necessidade de se promover campanhas, 

treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais, palestras, identificação-avaliação e controle 

dos riscos, para que possa ser criada a consciência prevencionista, tendo em vista a 

produtividade. 

As empresas construtoras estarão preservando e valorizando seus funcionários, além de 

estarem assegurando um lugar no mercado, indubitavelmente estarão crescendo em 

conseqüência desta valorização. 
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 Protocolo de análise das obras (continua) 

SITUAÇÃO Código 
do item 

Descrição do item 

NA CO DES GIR 

18.8 Armações de aço     

18.8.5 É proibida a existência de pontas de vergalhões de aço desprotegidas.     

18.9 Estruturas de concreto     

18.9.4 Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre 
de seções de formas e escoramentos, sendo obrigatórios a amarração das peças 
e o isolamento e sinalização ao nível do terreno. 

    

18.9.5 As armações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do 
cimbramento. 

    

18.9.8 As conexões dos dutos transportadores de concreto devem possuir dispositivos 
de segurança para impedir a separação das partes, quando o sistema estiver sob 
pressão. 

    

18.9.11 Os vibradores de imersão e de placas devem ter dupla isolação e os cabos de 
ligação ser protegidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem, 
devendo ser inspecionados antes e durante a utilização. 

    

18.9.12 As caçambas transportadoras de concreto devem ter dispositivos de segurança 
que impeçam o seu descarregamento acidental. 

    

18.12 Escadas, rampas e passarelas     

18.12.2 As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulação de pessoas e 
materiais devem ser de construção sólida e dotadas de corrimão e rodapé. 

    

18.12.5.2 A escada de mão deve ter seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de 
pequeno porte. 

    

18.12.5.5 É proibido colocar escada de mão: a) nas proximidades de portas ou áreas de 
circulação; b) onde houver risco de queda de objetos ou materiais; c) nas 
proximidades de aberturas e vãos. 

    

18.12.5.6 A escada de mão deve: a) ultrapassar em 1,00m (um metro) o piso superior; b) 
ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de dispositivo que impeça 
o seu escorregamento; c) ser dotada de degraus antiderrapantes; d) ser apoiada 
em piso resistente. 

    

18.12.5.7 É proibido o uso de escada de mão junto a redes e equipamentos elétricos 
desprotegidos. 

    

18.12.5.8 A escada de abrir deve ser rígida, estável e provida de dispositivos que a 
mantenham com abertura constante, devendo ter comprimento máximo de 
6,00m (seis metros), quando fechada. 

    

18.13 Medidas de proteção contra quedas de altura     

18.13.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de 

trabalhadores ou de projeção de materiais. 

    

18.13.2 As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente.     

18.13.2.1 As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte vertical de 

materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo, no 

ponto de entrada e saída de material, e por sistema de fechamento do tipo 

cancela ou similar. 

    

18.13.3 Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório 
de, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de altura, constituído de 
material resistente e seguramente fixado à estrutura, até a colocação definitiva 
das portas. 
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   (continua) 

18.13.4 É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção contra queda 
de trabalhadores e projeção de materiais a partir do início dos serviços 
necessários à concretagem da primeira laje. 

    

18.13.5 A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, em sistema 
de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: 
a) ser construída com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para o 
travessão superior e 0,70m (setenta centímetros) para o travessão intermediário; 
b) ter rodapé com altura de 0,20m (vinte centímetros); c) ter vãos entre 
travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento 
seguro da abertura. 

    

18.13.6 Em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 4 (quatro) 

pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma 

principal de proteção na altura da primeira laje que esteja, no mínimo, um pé-

direito acima do nível do terreno. 

    

18.13.6.2 A plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da laje a que se refere 

e retirada, somente, quando o revestimento externo do prédio acima dessa 

plataforma estiver concluído. 

    

18.13.7 Acima e a partir da plataforma principal de proteção, devem ser instaladas, 

também, plataformas secundárias de proteção, em balanço, de 3 (três) em 3 

(três) lajes. 

    

18.13.7.1 Essas plataformas devem ter, no mínimo, 1,40m (um metro e quarenta 

centímetros) de balanço e um complemento de 0,80m (oitenta centímetros) de 

extensão, com inclinação de 45º (quarenta e cinco graus), a partir de sua 

extremidade. 

    

18.13.7.2 Cada plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da laje a que se 
refere e retirada, somente, quando a vedação da periferia, até a plataforma 
imediatamente superior, estiver concluída. 

    

18.13.11 As plataformas de proteção devem ser construídas de maneira resistente e 
mantidas sem sobrecarga que prejudique a estabilidade de sua estrutura. 

    

18.21 Instalações elétricas     

18.21.3 É proibida a existência de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos 
elétricos. 

    

18.21.16 As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser eletricamente 
aterradas. 

    

18.23 Equipamentos de proteção individual     

18.23.1 A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI 
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, 
consoante as disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção 
Individual - EPI. 

    

18.23.3 O cinto de segurança tipo pára-quedista deve ser utilizado em atividades a mais 
de 2,00m (dois metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda do 
trabalhador. 

    

18.26 Proteção contra incêndio     

18.26.1 É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às 
necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, 
atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras. 

    

18.26.5 Os canteiros de obra devem ter equipes de operários organizadas e 
especialmente treinadas no correto manejo do material disponível para o 
primeiro combate ao fogo. 
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   (continuação) 

18.27 Sinalização de segurança     

18.27.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de: e) advertir quanto a 
risco de queda; f) alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI, específico 
para a atividade executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao 
posto de trabalho. 

    

18.28 Treinamento     

18.28.1 Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, 
visando a garantir a execução de suas atividades com segurança. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS 

PESSOAIS DOS TRABALHDORES: 
QUESTIONÁRIO 
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1. Identificação 

1.1 Nome: 

1.2 Idade: (  ) menor de 18 anos 

(  ) entre 26 e 30  

(  ) entre 41 e 45  

(  ) entre 18 e 20  

(  ) entre 31 e 35  

(  ) entre 46 e 50  

(  ) entre 21 e 25  

(  ) entre 36 e 40  

(  ) acima de 50 

1.3 Cargo / função: (   ) Carpinteiro (   ) Ferreiro (   ) Pedreiro 

2. Caracterização 

2.1 Tempo na empresa: (  ) menos de 1 ano (  ) de 1 a 5 anos (  ) de 6 a 10 anos ( ) mais de 10 anos 

2.2 Tempo na CC: (  ) menos de 1 ano (  ) de 1 a 2 anos (  ) de 3 a 4 anos (  ) de 5 a 6 anos 

 (  ) de 7 a 8 anos (  ) de 9 a 10 anos (  ) mais de 10 anos 

2.3 Já trabalhou na 
agricultura? 

(   ) sim (   ) não   

2.4 Estado civil: (   ) solteiro (   ) casado (   ) separado (   ) viúvo 

2.5 Possui filhos? (   ) não (  ) sim. Quantos?     ________ 

3. Escolaridade 

3.1 Sabe ler? (   ) sim (   ) não   

3.2 Sabe escrever? (   ) sim (   ) não (   ) assina apenas o nome 

3.3 Estudou até que 
série/ano? 

(   ) analfabeto 

(   ) alfabetização  

(   ) 1ª série 

(   ) 2ª série 

(   ) 3ª série 

(   ) 4ª série  

(   ) 5ª série 

(   ) 6ª série 

(   ) 7ª série 

(   ) 8ª série  

(   ) 1º ano 

(   ) 2º ano 

(   ) 3º ano 

(   ) superior 
incompleto  

(   ) superior 
completo 

3.4 Fez algum curso 
profissionalizante? 

(   ) sim (   ) não   

4. Moradia / Alimentação / Transporte 

4.1 Tipo de moradia 
atual: 

(   ) Própria 

(   ) Alugada 

(   ) Casa Parente 
ou Amigo 

( ) Pensão ou 
República 

(   ) outro 

4.2 Caso não resida na 
obra, como é feita sua 
locomoção? 

(   ) ônibus 

( ) veículo empresa 

(  ) veículo próprio (   ) bicicleta 

(   ) a pé 

(   ) outro meio 

4.3 Tempo gasto na 
locomoção (minutos)? 

(   ) Até 30 

(   ) 30 a 60 

(   ) 61 a 90 

(   ) 91 a 120 

(   ) 121 a 150 

(   ) + de 150 

 

4.4 A alimentação 
fornecida pela empresa 
é? 

(   ) ótima (   ) boa (   ) regular (   ) péssima 

4.5 A quantidade de 
alimentação é 
suficiente? 

(   ) sim (   ) não   

5. Trabalho / Renda 

5.1 Horas extras 
(semanal): 

(   ) Entre 1 e 2 

(   ) 3 a 4 

(   ) 5 a 6 

(   ) 7 a 8 

(   ) 9 a 10 

(   ) mais que 10 

(   ) não faz hora 
extra 

5.2 Trabalha nos finais 
de semana para 

(   ) sim (   ) não   
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completar o seu salário 
fora da empresa?  

5.3 Caso sim, qual 
função?  

(   ) pedreiro 

(   ) eletricista  

(   ) servente 

(   ) encanador 

(   ) carpinteiro  

(   ) vigia 

(   ) motorista 

(   ) marceneiro 

(   ) gesseiro 

(   ) agricultor 

(   ) outros (Qual):  

_______________ 

5.4 Renda familiar 
(salário mínimo): 

(   ) Até 1 

(   ) 1 a 2 

(   ) 3 a 4 

(   ) 5 a 6 

(   ) 7 a 8 

(   ) 9 a 10 

(   ) mais de 10 
salários 

5.5 Cite as suas três 
maiores despesas: 

(   ) moradia 

(   ) educação 

(   ) alimentação 

(   ) vestuário 

(   ) saúde 

(   ) lazer 

(   ) transporte 

(   ) outras 

6. Segurança, Higiene do Trabalho e Ergonomia 

6.1 Fez exame médico 
na admissão? 

(   ) sim (   ) não   

6.2 Foi submetido aos 
exames periódicos? 

(   ) sim (   ) não   

6.3 Sofreu algum 
acidente de trabalho? 

(   ) sim (   ) não   

6.4 Caso sim, 
especifique: 

(   ) com afastamento (   ) sem afastamento 

6.5 Fez algum curso de 
prevenção de acidente? 

(   ) sim (   ) não  

6.6 A empresa fornece 
EPI gratuitamente? 

(   ) sim (   ) não   

6.7 O uso obrigatório é 
fiscalizado? 

(   ) sim (   ) não   

6.8 Pratica esporte? (   ) sim (   ) não   

6.9 Qual a 
periodicidade?  

(   ) finais de semana (   ) durante a semana  

6.10 Ingere bebidas 
alcoólicas? 

(   ) sim (   ) não   

6.11 Caso sim, quando? ( ) finais de 
semana 

( ) de vez em 
quando 

(   ) todos os dias 
no final do serviço 

(   ) todos os dias 
inclusive em 
horário de trabalho 

6.12 É fumante? (   ) sim (   ) não   

6.13 Cite uma situação 
de risco/perigo que o 
senhor considera no 
canteiro: 

(  ) não utilização / 
uso inadequado de 
EPI 

( ) perfuração /  
cortantes 

(   ) ausência de 
EPC 

( ) trabalho em 
altura 

(  ) choque elétrico  

6.14 Você manuseia 
equipamentos pesados 
nas suas atividades? 

(   ) sim (   ) não   

6.15 Antes de exercer 
sua atividade, você 
tinha algum problema 
físico? 

(   ) sim (   ) não   
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6.16 Em caso positivo, 
este problema o 
atrapalha para sua 
função que exerce? 

(   ) sim (   ) não   

6.17 Você sente algum 
problema físico 
causado pelo trabalho? 

(   ) sim (   ) não   

6.18 Que tipo de 
atividade provocou seu 
problema físico? 

 

____________________________________________________________________ 
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ANEXO 
MAPA DE REGIÕES CORPORAIS 
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Fonte: Corlett apud Valiatti (2001) 

Figura A - Mapa de regiões corporais 

 


