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ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO DE EPI’S E O 

NÚMERO DE ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

Pedro Henrique Canassa Martins 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo teve por objetivo estabelecer correlação entre a conscientização dos operários 

quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, frente ao elevado número de acidentes 

na construção civil. Trata-se de um estudo qualitativo, com enfoque na conscientização da 

utilização de EPI’s, treinamentos recebidos e acidentes sofridos por trabalhadores da 

construção civil. Os resultados demonstraram que, apesar de a maioria dos operários 

entrevistados terem recebido os treinamentos obrigatórios, o número de acidentes, levantados 

na pesquisa, foi elevado. Estes dados expressam a necessidade de medidas efetivas, voltadas 

para a redução de acidentes nas obras, visando ao aumento da produtividade, qualidade dos 

serviços a serem executados e diminuição das ocorrências de afastamento de funcionários por 

incapacidade. 

 

Palavras-chave: Segurança no trabalho. Equipamentos de proteção individual. Treinamentos. 

 

 

STUDY ON THE RELATIONSHIP OF THE AWARENESS OF THE USE OF ISE 

(INDIVIDUAL SAFETY EQUIPMENTS) AND THE NUMBER OF ACCIDENTS IN 

CIVIL CONSTRUCTION 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to set up a correlation between workers' awareness regarding the use of 

personal protective equipment, compared to the high number of accidents in civil 

construction. This is a qualitative study, focusing on the awareness of the use of individual 

safety equipments (ISE), received trainings and accidents suffered by construction workers. 

The results showed that, although most of the interviewed workers received the compulsory 

training, the number of accidents, raised in the researched, was high. These data express the 

need for effective measures aimed at reducing accidents at work, craving the increasing 

productivity, quality of services to be performed and reduction of occurrences of removal of 

employees due to incapacity. 

 

Keywords: Safety at work. Equipments for individual safety. Trainings. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Com a importância que o capitalismo adquiriu no decorrer das últimas décadas, o 

termo “tempo é dinheiro” tem seu uso aplicado no entorno da construção civil, tanto por 

patrões, para exigir que seus colaboradores aumentem a produtividade, quanto por 

funcionários, para ter um retorno salarial mais favorável no mês, ou até por proprietários de 

obras, a fim de apressar a entrega do empreendimento no prazo pré-estabelecido. À mesma 

proporção em que essa expressão se tornou um hábito na engenharia civil, os acidentes de 

trabalhos, ocasionados pela pressa e descuido aumentaram, pela negligência tanto da empresa, 

por oferecer um ambiente de trabalho inseguro, quanto do trabalhador, ao executar algum 

serviço, de forma imprudente. 

Segundo Silva (2015), uma forma de reduzir, ou até evitar os acidentes de trabalho, 

seria promover conhecimento, ao operário, sobre segurança no trabalho, aplicado no canteiro 

de obras. Além disso, o fornecimento de um ambiente de trabalho satisfatório ao operário 

pode trazer produção favorável, obedecendo aos prazos, com segurança. 

Outra medida que facilita a segurança no trabalho é o cumprimento das normas 

regulamentadoras em vigor. Porém, para Saurin e Ribeiro (2000), somente o cumprimento das 

leis não é eficiente para contração no número de acidentes na construção civil, sendo isso a 

condição mais simples a ser executada. Ainda defendem o emprego de ações de gênero 

gerencial, as quais somarão e auxiliarão o cumprimento das leis. 

Os empregadores estão dando maior importância para a segurança no trabalho, pelas 

penalidades aplicadas pelo Ministério Público e sindicatos responsáveis, quando há acidentes 

no canteiro de obras. Essas sanções podem variar desde multas até o embargo da obra em 

questão, diversificando de acordo com a gravidade do acidente e sua causa. Uma vez que é 

cobrado um valor, seja ele qual for, é dada atenção especial, pelas empresas, já que essa 

cobrança poderia ser evitada. 

A importância do desenvolvimento deste artigo se dá, visando-se o estudo das razões 

que fazem com que os funcionários não utilizem as proteções individuais e coletivas, 

procurando colaborar para o diagnóstico das possíveis causas do elevado número de acidentes 

que ocorrem, todos os anos, no Brasil, quando o assunto é construção civil. 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

De acordo com Santos e Neves (2015), os números de funcionários, no Brasil, 

afastados por incapacitação por acidente de trabalho, alcançam os 25%, e, quando ocorre 

morte, esse número não é tão menor, atingindo a casa dos 15%. O autor ainda cita que um dos 

métodos, previstos em lei, para a redução e combate desses números alarmantes de 

problemas, aos operários da construção civil, são os equipamentos de segurança individuais 

(EPI’s). 

Para Medeiros e Rodrigues (2010), as causas dos acidentes de trabalho na construção 

civil não provêm somente de encarregados negligentes ou trabalhadores displicentes, mas 

também de fatores psicológicos, relacionados a haveres pessoais, sejam eles sociais ou 

financeiros, a que os trabalhadores estão expostos. Defendem, ainda, que existam problemas 

no gerenciamento das obras na construção civil, sendo eles de comunicação ou 

gerenciamento, e, com isso, os problemas existentes na gestão de segurança de trabalho têm 

se tornado comuns, não despertando, assim, a preocupação dos responsáveis, apesar das 

vistorias rotineiras que os órgãos competentes realizam. 

Com as fiscalizações de segurança no trabalho aumentando, as empresas, em geral, 

têm aumentado o investimento no cumprimento das leis referentes à medicina e segurança no 

trabalho, uma vez que as punições estão mais rígidas. Para Dobrovolski, Witkowski e 

Atamanczuk (2008), as tecnologias e inovações, na área citada, ajudaram na prevenção dos 

riscos no ambiente de trabalho, melhorando, assim, a qualidade de vida dentro das obras.  

No Brasil, no ano de 2013, houve 725 mil acidentes de trabalho, enquanto que, em 

2015, ocorreram 612 mil, totalizando, dessa forma, uma redução de 14% no número de 

acidentes no país, em um ano. Os trabalhadores que sofrem acidente de trabalho são 

amparados por lei, recebendo o auxílio-doença, hoje, no país, há em torno de 241 mil 

trabalhadores afastados recebendo essa ajuda financeira (BRASIL, 2017). 

Segundo Leme (2016), engenheiro civil palestrante na VII CMATIC (Congresso de 

Meio Ambiente do Trabalho da Indústria da Construção), no ano de 2016, as principais causas 

de óbitos, na construção civil, pelo mundo foram às ocasionadas por quedas de níveis, porém 

no Brasil essas quedas são consideradas o principal fator. Esse engenheiro defende, ainda, que 

as razões, para que esses números tornem o acidente de queda o mais fatal do Brasil, são a 

ausência dos EPC’s, as atitudes que procuram eliminar o perigo e a capacitação por palestras 

de segurança e treinamentos. Leme argumenta, também, que é possível encontrar 

trabalhadores mal capacitados tanto como é comum se deparar com operários bem 
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capacitados, porém com equipamentos insuficientes para a rotina de trabalho na construção 

civil (LEME, 2016). 

De acordo com Meireles e Pinto (2016), a segurança no trabalho tem que ser 

considerada um investimento, pois, apesar de não gerar lucro, inibe o grande déficit para a 

empresa. Para os autores, a compra dos equipamentos não influencia, consideravelmente, a 

queda do número de acidentes, é necessária, também, a conscientização dos profissionais 

envolvidos, visto que a prevenção está relacionada a fatores econômicos e sociais 

importantes. 

Para Pelloso e Zandonadi (2012), os treinamentos precisam ser rotineiros pela baixa 

instrução dos funcionários e elevada alternação da mão de obra. Para esses autores, quando a 

empresa promove o conhecimento, por meio desses treinamentos, está valorizando seus 

trabalhadores, com isso os operários poderão se prevenir contra acidentes durante sua rotina 

de trabalho. 

Cisz (2015) destaca a elevada taxa de mão de obra na construção civil, pelo fato de 

esta possuir quase que exclusivamente serviços braçais, fato que pode levar a mão de obra a 

se tornar desqualificada, por não ser necessária experiência no ramo. Com essa informação, é 

possível associar o descaso de algumas empresas para com a segurança dos funcionários à alta 

rotatividade dos trabalhadores. Esse autor enfatiza que o atraso do ramo da construção se dá 

pelas contratações com pouca ou nenhuma experiência no setor. 

O local de estudo foram oito obras de uma construtora de médio-grande porte, da 

cidade de Maringá-PR. Foi elaborado um questionário contendo dez questões, como o 

apresentado no Apêndice A, visando entender e encontrar os motivos que levam os 

funcionários a sofrerem acidente de trabalho, sendo aplicado a 142 funcionários dessas obras. 

A pesquisa abrangeu o maior número de profissões que estão expostas ao risco e necessitam 

do uso de EPI’s ou EPC’s, dentro da construção civil. Foram entrevistados serventes, 

pedreiros, mestres, contramestres, encanadores, eletricistas, almoxarifes, armadores, 

carpinteiros, operadores de cremalheira e betoneira, azulejistas, pintores e gesseiros. Após 

isso, foram elaborados gráficos para a análise dos dados levantados nos questionários. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos no estudo estão expostos no formato de gráficos, 

proporcionando melhor apresentação dos dados. Os funcionários entrevistados foram 

divididos em quatro faixas etárias, para melhor ser analisada a amostragem da pesquisa. Essa 
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divisão foi feita, visando-se à melhoria futura, que possa ser direcionada de acordo com cada 

faixa de idade dentro da obra, com o enfoque de diminuir ou até evitar acidentes de trabalho 

com os operários. As divisões das idades estão demonstradas no Gráfico 1, a seguir. 

 

Gráfico 1 – Faixas etárias dos funcionários entrevistados 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

Como se pode verificar no gráfico de idade dos trabalhadores, a maioria dos operários 

que abastecem a construção civil, hoje, estão situados entre as faixas etárias de 21 a 40 anos e 

41 e 60 anos. Pode-se notar que, dentro de alguns anos, a mão de obra para o canteiro tende a 

envelhecer, tendo-se em vista que os funcionários mais jovens, encontrados na faixa de idade 

entre zero e 21 anos, que darão continuidade ao trabalho, compõem um percentual muito 

baixo, equivalente a somente 4,23% dos trabalhadores dentro das obras civis. 

A amostra de estudo foi questionada sobre a utilização dos equipamentos de segurança 

individual, durante o seu dia a dia, e a resposta obtida foi unânime, com 100% dos 

entrevistados que fazem o uso dos equipamentos necessários para o desenvolvimento de suas 

funções. Eles foram indagados também sobre quais EPI’s deveriam utilizar na rotina de 

trabalho, de acordo com sua função, e os resultados encontrados foram satisfatórios, levando-

se em consideração o conhecimento ótimo sobre os deveres de sua profissão. 

Porém, quando perguntados sobre quais desses equipamentos de segurança individuais 

atrapalham ou incomodam seu serviço e rotina, os resultados foram preocupantes, pelo fato de 

haver trabalhadores que apontaram vários EPI’s, como se verifica no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Equipamentos de proteção individuais que afetam a produção do operário 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

As explicações dadas pelos funcionários sobre qual incômodo o EPI citado 

proporciona foram as mais diversas, entretanto, a mais corriqueira foi a de que o cinto de 

segurança por completo limita o movimento, atrasando seu serviço e se torna um peso 

indesejável durante a execução dos serviços. Outros pontos apontados por eles foram os 

argumentos de que os óculos de proteção embaçam rapidamente e a máscara prejudica a 

respiração, ocasionando até sensação de falta de ar. Os funcionários que apontaram o protetor 

auricular como incômodo definem a dor como o principal fator. 

Quando questionados sobre a participação em treinamentos, antes de começarem a 

exercer a função a eles destinada, aproximadamente 93% dos entrevistados responderam que 

haviam participado. Porém, mesmo com um número muito alto de respostas positivas para os 

treinamentos prévios para execução de serviço, foram obtidas respostas negativas. Quando 

perguntados se já haviam deixado de utilizar algum EPI, por incômodo ou por afetar sua 

produtividade, quase 50% dos entrevistados responderam que sim, já deixaram alguma vez de 

usar os equipamentos de segurança individual. Sobre esse percentual de respostas positivas foi 

obtido o Gráfico 3, que aponta quais são os EPI’s menos utilizados. 
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Gráfico 3 – Equipamentos de proteção já deixados de utilizar 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

Como exposto no Gráfico 2, foi verificada uma disparidade grande, que apontava o 

cinto de segurança como o EPI mais incômodo, e é possível constatar, novamente, no Gráfico 

3, notável diferença apontada pelos trabalhadores questionados, pois quase 1/3 afirmou já ter 

deixado de utilizar o cinto de segurança por atrapalhar seu serviço ou simplesmente 

incomodar. Com esse gráfico, é possível reparar a falta de conhecimento, ou até mesmo o 

excesso de confiança, que os anos, dentro da mesma profissão geraram, fazendo o trabalhador 

expor sua vida ao risco, pelo simples fato de nunca ter “precisado” do EPI. Leva-se em conta 

que a não utilização do EPI, para evitar a queda, é um risco iminente quando esse operário 

está trabalhando na periferia da obra ou locais em altura. 

Como já foi citado, o Brasil tem sérios problemas com o número de acidentes fatais 

por queda de desníveis, e, mesmo com esses dados alarmantes que apontam que, hoje, no 

Brasil, os acidentes de altura são os principais causadores de óbitos, ainda é possível ver falta 

de fiscalização interna por parte das empresas responsáveis e dos órgãos fiscalizadores, 

visando diminuir ou até sanar os acidentes por quedas.  

Quando perguntados se já tinham presenciado seu chefe ou encarregado de serviço, 

sendo ele mestre, engenheiro, dono de empresa ou superior, sem equipamentos de proteção 

individuais em obra, as respostas foram as seguintes, expostas no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Falta de EPI’s pelos encarregados e superiores 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

De acordo com o Gráfico 4, mais de 50% dos entrevistados já viram, alguma vez, seus 

chefes ou encarregados sem algum equipamento de proteção individual. Esse é um dado 

alarmante, pois quem deveria fiscalizar e ser exemplo dentro das obras está deixando de 

utilizar os EPI’s necessários, e, uma vez que isso acontece, a credibilidade da cobrança para 

que os funcionários os usem diminui, podendo, assim, proporcionar aumento no número de 

trabalhadores sem equipamentos de proteção, ampliando os riscos de acidentes na obra. 

Foi questionado, também, na amostragem do trabalho, se os trabalhadores já haviam 

participado de palestras, reuniões e treinamentos sobre segurança no trabalho, e mais de 95% 

dos funcionários responderam que sim, já tinham participado pelo menos uma vez desses 

encontros. Com esse elevado número de respostas positivas, pode-se questionar se esses 

treinamentos a que os trabalhadores estão sendo convidados ou obrigados a participar estão 

fazendo algum efeito, uma vez que, mesmo que 95% dos trabalhadores já tivessem contato 

com essas palestras, há quase 50% deles que já deixaram de utilizar os EPI’s.  

Com isso, é possível questionar se essas palestras, cursos, reuniões, e até mesmo os 

treinamentos, estão, de fato, deixando os funcionários da construção civil aptos para trabalhar 

em um canteiro de obras. O Gráfico 5 foi elaborado, embasado nas respostas obtidas, quando 

os trabalhadores foram questionados se já haviam executado algum serviço perigoso sabendo 

do risco. 
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Gráfico 5 – Funcionários que já se expuseram ao risco durante algum serviço 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

Analisando-se o Gráfico 5, percebe-se que mais de 80% dos entrevistados 

respondendo que sim, já executaram serviço perigoso, mesmo sabendo do risco. Uma vez que 

era de conhecimento do trabalhador que este estaria correndo algum perigo, ao executar 

aquela atividade, pode-se voltar àquele questionamento de que, se o funcionário participara 

das palestras e treinamentos corretamente e estaria apto a trabalhar em obra, deveria saber que 

possui, por direito, não efetuar o serviço até que a empresa possa proporcionar uma segurança 

para execução da atividade. 

Os trabalhadores foram questionados, também, se já tinham sofrido algum acidente de 

trabalho, muitos respondiam não, porém, quando indagados sobre nunca terem pisado em um 

prego, ou martelado um dedo, respondiam que isso não era um acidente, e, sim, uma rotina 

dentro do canteiro de obra. Levando-se em conta a banalização dos acidentes de trabalhos de 

menores proporções, nota-se o ambiente em que o Brasil se encontra, quando o assunto é 

conscientização sobre medicina e segurança no trabalho, pelos números de acidentes 

elevadíssimos, como já citados no corpo da pesquisa. O Gráfico 6 aponta a quantidade dos 

operários questionados que já sofreram algum acidente de trabalho, seja qual fosse a 

proporção. 
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Gráfico 6 – Funcionários que já sofreram algum acidente de trabalho 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

Por fim, esses 67% que responderam que já tinham sofrido algum tipo de acidente 

foram questionados sobre a dimensão do acidente de trabalho, se este foi grave, se ficaram 

mais de 15 dias afastados ou não. Com o resultado, foi elaborado o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Funcionários que já sofreram acidente de trabalho grave 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

Apesar da porcentagem não tão alta de acidentes graves encontrados, ainda sim essa 

situação é preocupante e passível de melhoria, e é necessário diminuir, cada vez mais, esses 

números, proporcionando, com frequência, um ambiente de trabalho seguro para os 

funcionários da construção civil, não só no Brasil, mas no mundo. 



13 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Este estudo demonstrou, por meio de método qualitativo de coleta e tratamento dos 

dados, que existem obstáculos que precisam ser vencidos para que a segurança e medicina no 

trabalho evoluam, entre eles, a melhor ergonomia dos EPI’s, dessa maneira, não atrapalharia 

ou incomodaria, o trabalhador durante a execução do serviço. Ações educativas mais eficazes 

poderiam ser adotadas, levando em consideração a baixa conscientização observada nos 

funcionários, mesmo estes tendo participado dos treinamentos obrigatórios. Outro ponto 

importante a ser considerado é a designação de um responsável para fiscalizar a utilização dos 

equipamentos de proteção, a fim de aumentar a eficiência da segurança. 

Os achados nesta pesquisa reforçam a importância de as empresas ampliarem os 

investimentos na segurança dos seus funcionários, em busca de um ambiente seguro de 

trabalho, com os equipamentos adequados, dessa forma, o operário poderia demonstrar mais 

comprometimento com o trabalho de qualidade, refletindo na possível melhoria da sua 

produtividade, se se sentir seguro. 

Por fim, a conscientização dos colaboradores da construção civil é de grande 

relevância, considerando-se que um operário consciente não se expõe a um risco 

desnecessário, ou seja, não exerce suas atividades sem utilizar os equipamentos de proteção 

individual, ou de forma imprudente, podendo, assim, evitar diversos acidentes no trabalho. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

QUESTIONÁRIO ACADÊMICO 
IDADE:          

FUNÇÃO:          

1- VOCÊ USA OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA QUE LHE FORNECEM? 

  SIM   NÃO        

           

2- QUAIS EQUIPAMENTOS VOCÊ UTILIZA EM SUA FUNÇÃO?   

  BOTA   CAPACETE   CINTO   UNIFORME   LUVA  

  PROTETOR AURICULAR   ÓCULOS   MÁSCARA   OUTROS________ 

           

3- QUAIS ATRAPALHAM OU INCOMODAM DURANTE A EXECUÇÃO DE SEU 

SERVIÇO? 

  BOTA   CAPACETE   CINTO   UNIFORME   LUVA  

  PROTETOR AURICULAR   ÓCULOS   MÁSCARA   OUTROS________ 

  NENHUM          

           

4- VOCÊ TEVE ALGUM TREINAMENTO PRÉVIO PARA UTILIZAR ESSES 

EQUIPAMENTOS? 

  SIM   NÃO        

           

5- VOCÊ JÁ DEIXOU DE UTILIZAR ALGUM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA POR 

AFETAR SUA PRODUTIVIDADE? 

  SIM   NÃO   SE SIM, QUAL?_____________  

           

6- JÁ VIU O SEU ENCARREGADO EM OBRA SEM USAR EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA? 

  SIM   NÃO        

           

7- VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA REUNIÃO OU PALESTRA SOBRE 

SEGURANÇA NO TRABALHO? 

  SIM   NÃO        

           

8- VOCÊ JÁ EXECUTOU ALGUM SERVIÇO PERIGOSO SABENDO DO RISCO? 

  SIM   NÃO        

           

9- VOCÊ JÁ SOFREU ALGUM ACIDENTE DE TRABALHO?    

  SIM   NÃO        

           

10- FICOU AFASTADO POR MAIS DE 15 DIAS?     

  SIM, GRAVE    NÃO, LEVE     

 


