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RESUMO 

 

Este artigo é uma revisão bibliográfica e tem como objetivo demonstrar a importância do 

investimento em segurança do trabalho na construção civil. Embora tenha aumentado o 

número de empresas que investem na prevenção de acidentes, os índices ainda são altos. Para 

que a prevenção de acidentes de trabalho suceda é preciso conhecer os riscos que o ambiente 

fornece, treinar os colaboradores para suas funções, fornecer equipamentos adequados e 

pessoas especializadas para o acompanhamento das atividades, conforme prescrevem as NRs 

(normas regulamentadoras). Quando ocorre um acidente de trabalho, gera-se prejuízos para o 

colaborador, para a empresa e o governo. Pode-se concluir que investir em segurança é um 

excelente custo/benefício para a empresa, pois melhora o ambiente de trabalho e há aumento 

de produção. 

 

Palavras-chave: Acidente de trabalho. Normas regulamentadoras. Segurança do Trabalho.  

 

 

THE IMPORTANCE OF INVESTING CONSTRUCTION WORKPLACE SAFETY  

 

ABSTRACT 

 

This article is a bibliographical revision and it has as it‟s objective to demonstrate the importance 

of investment in workplace safety in civil construction. Even though the number of companies 

that invest in accident prevention has grown, the ratings are still high. To make workplace 

accident preventio happens it‟s necessary knowing the risks that the ambient provides, training 

the employees for their functions, providing appropriate equipment and specialized people for 

activities follow up, according to the Regulatory Norms. When a workplace accident happens it 

results in financial prejudices for the emplyee, the company and the government. Therefore, 

investing in safety is an excellent cost-benefit for the company, it improves the workplace and 

the production gain. 

 

Keywords: Regulatory norms. Workplace accident. Workplace safety. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Quando se fala em construção civil, logo vem à mente o canteiro de obras, que é o 

ambiente de trabalho onde são desenvolvidas atividades de apoio e execução de uma obra. A 

organização e o planejamento de um canteiro são fundamentais para melhorar a eficiência dos 

trabalhos e serviços que serão realizados. Para que isso ocorra, é necessário implementar um 

conjunto de medidas que visa garantir a segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores, 

seguindo diretrizes e normas regulamentadoras para tais atividades.  

Segundo a matéria publicada no site BUILDIN (2018), a construção civil é uma das 

mais perigosas para os seus trabalhadores, sendo a segurança do trabalho uma das questões 

que mais exige atenção dos profissionais que atuam em canteiros de obras. 

Embora a precaução com a segurança e saúde do trabalhador tenha aumentado no 

decorrer dos anos, ainda ocorrem muitos acidentes e até mortes. Em uma matéria publicada 

no site Terra, em novembro de 2017, diz que o Brasil é o 4° colocado no mundo, perdendo 

para a China, Índia e Indonésia, obtendo em média 700 mil acidentes de trabalho registrados 

todos os anos.  

Segundo os dados fornecidos pelo Anuário Estatístico da Previdência Social no ano de 

2016 (AEPS), foram emitidos 87.505 auxílio-benefícios foram emitidos devido a doenças e 

acidentes de trabalho. De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho 

(AEAT), no ano de 2017 ocorreram 41.807 acidentes somente no estado do Paraná.  

De acordo com uma matéria publicada no site O diário, em março de 2018, ocorreram 

386 acidentes de trabalho no ano de 2017 na cidade de Maringá – PR, e no período entre 2012 

e 2017 houve 2.784 pedidos de auxílios-doença por motivos de acidentes de trabalho. 

Em sua entrevista ao site O diário, Marcus Aurélio Lopes, juiz titular da 5ª vara do 

trabalho de Maringá, disse que houve uma redução de 50% do número de acidentes no Brasil 

em comparação com o ano de 1974, tendo que neste ano foi registrado 1,5 milhão de 

acidentados e 200 mil óbitos por acidentes de trabalho, mostrando que hoje em dia o ambiente 

de trabalho é mais favorável. 

Apesar de ter ocorrido redução nos números de acidentes, esse valor ainda é alto, pois 

um acidente de trabalho, sendo ele típico, de trajeto ou uma doença, traz muitos prejuízos, não 

somente o prejuízo físico para o trabalhador, mas também financeiro para a empresa e o País.  

É de grande importância que todos se atentem à segurança, mas para isso há uma série 

de questões que é preciso conhecer primeiramente, tais como: Como prevenir um acidente 

sem saber quais os riscos que o ambiente de trabalho fornece ao colaborador? 
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. A IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO DOS 

COLABORADORES EM UMA OBRA. 

 

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil 

do Mobiliário (Contricon), os altos índices de acidentes são resultados de uma falha de 

treinamento e uso de equipamentos de proteção nas obras, podendo somar com o fato de que a 

maior parte das atividades desenvolvidas no dia a dia em uma obra são um tanto arriscadas, 

como o trabalho em altura e o contato com equipamentos e produtos químicos que exigem 

maior atenção na sua utilização. 

De acordo com Goldsteins (1991), o treinamento é um processo que proporciona uma 

aquisição sistemática de atitudes, conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades, resultando 

em melhorias no desempenho no trabalho. 

Como pode-se perceber, o melhor modo de prevenir acidentes é fornecendo aos 

colaboradores um ambiente de trabalho seguro, livre de riscos. Para que isso ocorra é 

importante um treinamento claro, conscientizando os colaboradores sobre os procedimentos 

que devem ser tomados e respeitando, assim, o que determina as normas regulamentadoras. 

Segundo o e-book - Como elaborar um treinamento de Segurança do Trabalho 

fornecido pela INBEP, o treinamento de segurança do trabalho deve ser realizado pelos 

colaboradores que irão atuar com os riscos. 

No e-book ainda se encontram algumas vantagens ao oferecer treinamento de saúde e 

segurança: 

 Garantir que os funcionários realizem suas atividades de forma segura; 

 Conhecer as responsabilidades do empregado e do empregador perante as leis e 

as normas; 

 Tornar seus colaboradores competentes em relação aos assuntos e práticas de 

segurança; 

 Evitar as dificuldades e os prejuízos que os acidentes e doenças podem causar à 

empresa e ao colaborador; 

 Evitar custos adicionais de acidentes e doenças ocupacionais. Evitando esses 

custos também se evita perda de produção, mercadoria e desmotivação da 

equipe. 
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2.1.1. CIPA e SIPAT 

 

É difícil falar sobre conscientização sem ao menos mencionar a CIPA (Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes) e a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho), sendo estas de extrema importância dentro de uma empresa do setor da construção 

civil ou de outro setor. 

A CIPA é composta por representantes dos empregados e do empregador, elegidos 

conforme a norma regulamentadora NR5 prescreve. 

De acordo com o artigo publicado no site Saúde e Vida, a CIPA tem como objetivo a 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de auxiliar o SESMT (Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). 

Suas ações preventivas consistem em: 

 Observar e expor as condições de riscos no ambiente de trabalho; 

 Solicitar medidas para diminuir, extinguir o neutralizar os riscos; 

 Debater e solicitar medidas que previnam acidentes parecidos aos ocorridos; 

 Guiar os demais trabalhadores quanto à prevenção de futuros acidentes, 

promovendo assim a SIPAT. 

A SIPAT tem como objetivo conscientizar os colaboradores sobre a prevenção de 

acidentes, saúde e segurança no local de trabalho, reforçando, assim, o treinamento já 

realizado. A SIPAT é realizada pelo menos uma vez ao ano no período de trabalho. 

É importante que a CIPA faça um registro sobre todas as reuniões realizadas, contendo 

a lista de presença e das atividades, comprovando, assim, a realização do evento. 

 

2.2. A IMPORTÂNCIA DE UMA PESSOA ESPECIALIZADA NA OBRA. 

 

Conforme Barbosa Filho (2008), diariamente, o ambiente, as ferramentas, as máquinas 

e as posturas assumidas, entre outras variáveis presentes no ambiente de trabalho, nos 

colocam à mercê de oportunidades de danos à nossa integridade e à nossa saúde. Se estes irão 

se concretizar, não podemos afirmar. Todavia, poderemos estimar, com determinado grau de 

certeza, as chances com que cada um desses elementos do cotidiano do trabalho poderão 

contribuir para essa concretização indesejada. A cada uma dessas oportunidades de danos à 
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integridade ou à saúde de uma pessoa em seu ambiente de trabalho denominamos riscos 

ambientais. 

 

As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e 

indireta e dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, manterão, obrigatoriamente, 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 

com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho. (NR4 – SESMT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, Item 4.1). 

 

Segue os profissionais comentados na NR4 que fazem parte do SESMT: 

 Médico do Trabalho; 

 Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

 Enfermeiro do Trabalho; 

 Técnico de Segurança do Trabalho; 

 Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 

A NR4 fornece alguns quadros que são utilizados para o dimensionamento do número 

de funcionários da segurança de trabalho que a empresa precisa contratar. Os quadros variam 

em função de dois fatores: grau de risco da corporação e quantidade de trabalhadores. 

O profissional responsável pela segurança precisa inspecionar e identificar os 

possíveis fatores de riscos, utilizando métodos e ferramentas, realizando um trabalho de 

controle e minimizando, assim, os riscos de acidentes. 

 

2.2.1. Riscos ambientais 

 

Riscos ambientais são elementos presentes nos ambientes de trabalho, que podem 

ocasionar prejuízos à saúde ou à integridade física dos colaboradores. 

 

2.2.1.1. Tipos de riscos 

 

Segundo o Blog da Segurança do Trabalho (2014), a classificação dos riscos 

ambientais é dividida do seguinte modo: 

 Físicos (Verde) – formas de energia que possam estar expostas aos 

colaboradores e proporcionar a ocorrência de acidentes ou doenças do trabalho 

(ex.: ruído, vibrações, calor, umidade etc.); 
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 Químicos (Vermelho) – substâncias, compostos ou produtos que possam 

penetrar o organismo por via respiratória, pelo contato ou absorvido pelo 

organismo através da pele ou ingestão (ex.: poeiras, fumos metálicos, gases e 

vapores, produtos químicos em geral etc.); 

 Biológicos (Marrom) – espécies de microrganismos ou produtos que possam 

penetrar o organismo por via respiratória, pelo contato ou ser absorvidos pelo 

organismo através da pele ou ingestão (ex.: vírus, bactérias, protozoários, 

fungos etc.); 

 Ergonômicos (Amarelo) – fatores relacionados a aspectos psicológicos e 

fisiológicos, resultantes da precária adaptação do ambiente de trabalho às 

necessidades, habilidade e limitações do ser humano (ex.: esforço físico 

intenso, postura inadequada, jornada prolongada de trabalho etc.); 

 Acidentes (Azul) – estão relacionados às atividades que envolvam máquinas, 

equipamentos e outras situações, que proporcionem um possível contato lesivo 

e a ocorrência de acidentes de trabalho (ex.: arranjo físico inadequado, 

máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, animais 

peçonhentos etc.). 

 

2.2.1.2. Mapa de riscos 

 

O mapa de risco é a representação gráfica dos riscos ambientais identificados no 

ambiente de trabalho, elaborado pela CIPA e pelos trabalhadores com a colaboração do 

SESMT. 

É composto por círculos que demonstram o grau de intensidade (pequeno, médio e 

grande) e cor, apontando o tipo de risco localizado naquele ambiente de trabalho. 
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Figura 1 – Exemplo de um mapa de risco 

 

Fonte: Blog Segurança do Trabalho Cetep, nov. de 2012 

 

2.3. COMUNICAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS  

 

Engana-se quem acredita que não é necessária uma boa comunicação em uma 

empresa. Dentro de um canteiro de obra uma boa comunicação é imprescindível. 

A comunicação é um fator de grande benefício e pode ocorrer de diversos modos, seja 

através de forma escrita, verbal ou por meio de sinais e placas. Garantir que os interessados 

recebam as informações é importante, pois as falhas na comunicação acarretam erros na 

execução de tarefas, gerando atrasos no cronograma do projeto, podendo influenciar 

diretamente na motivação e produtividade dos colaboradores, ou outros problemas que 

provocam perdas e retrabalhos. 

O estudo „O Papel Essencial da Comunicação‟, realizado pelo Project Management 

Institute (PMI) (2013), revela que em média dois de cinco projetos não alcançam seus 

objetivos, e que para cada bilhão de dólares gastos em um projeto, cerca de setenta e cinco 

milhões de dólares podem ser perdidos por falhas de comunicação. O estudo mostrou ainda 

que empresas onde ocorre uma efetiva comunicação garantem melhor desempenho e 

completam em média 80% dos seus projetos no prazo, dentro do orçamento e atingindo as 

metas propostas.  

A Sienge em seu e-book Manual de Segurança no Trabalho para a Construção Civil – 

diz que o modo como é efetuada a comunicação com os funcionários faz toda a diferença para 

que eles acreditem na mensagem, que a regra é dar feedbacks objetivos, não utilizando uma 
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linguagem ambígua e subjetiva. Dizer que o funcionário é desorganizado, desleixado ou 

desatento só resulta em ressentimento e discordância em relação aos comportamentos de 

segurança defendidos pela empresa. 

Em seu e-book também são fornecidos três exemplos de como tornar frases negativas 

em positivas. 

 

Figura 2 – Exemplos de modos de falar 

 

Fonte: Sienge. Ebook –( Manual de Segurança no Trabalho para Construção Civil) 

 

2.4. EPI E EPC  

 

EPI (Equipamento de proteção individual) – segundo a NR6 é todo dispositivo ou 

produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

O EPI não serve para evitar acidentes, mas, caso isso ocorra, ele serve para que a 

vítima não seja lesionada ao ponto de causar sofrimento físico e/ou psíquico, além de seu 

afastamento temporário ou permanente de suas atividades. Serve também para evitar que os 

colaboradores expostos a determinados tipos de riscos não desenvolvam doenças 

ocupacionais. 

A NR6 ainda discorre sobre as responsabilidades do empregador e do empregado, e 

sobre os tipos de equipamentos individuais, de acordo com o risco de cada atividade, 

conforme segue: 
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Item - 6.6.1 – Cabe ao empregador quanto ao EPI: 

a) Adquirir o adequado ao risco de cada atividade; 

b) Exigir seu uso; 

c) Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em 

matéria de segurança e saúde no trabalho; 

d) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; 

e) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; 

f) Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; 

g) Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada; 

h) Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas 

ou sistemas eletrônicos. 

 

Item - 6.7.1 – Cabe ao empregado quanto ao EPI: 

a) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso; 

d) Cumprir as determinações “do empregador sobre o uso adequado”. 

 

Exemplos de EPI: 

 Proteção auditiva; 

 Proteção respiratória; 

 Proteção visual ou facial; 

 Proteção da cabeça, entre outros. 

EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) – é o equipamento de proteção utilizado de 

forma coletiva, destinado a proteger a saúde e a integridade física dos profissionais que 

trabalham em ambiente que apresentem riscos. 

O uso adequado do EPC evita acidentes envolvendo os trabalhadores e as pessoas ali 

presentes. Aumenta a produtividade da empresa e há uma melhora nas condições de trabalho. 

Paralisa ou diminui os riscos que eram encontrados no ambiente de trabalho. 

Exemplos de EPC: 

 Sinalização de segurança; 

 Proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos; 

 Corrimão de escadas; 

 Capelas químicas, entre outros. 

A não utilização desses equipamentos, tanto EPI quanto EPC, é um dos principais 

causadores de acidentes de trabalho graves na construção civil. Razão pela qual a 

conscientização por meio de treinamentos e palestras para os colaboradores é interessante, 

explicando o porquê é preciso utilizar os equipamentos corretamente, motivando-os ao uso. 
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2.5. ERGONOMIA 

 

Ergonomia é o conjunto de medidas que tende organizar a relação entre o colaborador 

e seus instrumentos de trabalho, obtendo assim melhora na integração das condições do 

ambiente de trabalho e eficiência no sistema produtivo. 

A norma regulamentadora que discorre sobre ergonomia é a NR17. 

 

Item 17.1 - Esta Norma Regulamentadora visa 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. 

 

A NR17 pronuncia os aspectos inclusos nas condições de trabalho e como deve ser 

realizada a avaliação e adaptação dessas condições. Deve ser abordado no mínimo o que é 

estabelecido nesta norma. 

Aspectos inclusos nas condições de trabalho da NR17: 

 Levantamento, transporte e descarga de materiais; 

 Mobiliário; 

 Equipamentos; 

 Condições ambientais; 

 Organização do trabalho. 

 

2.5.1. Posições no trabalho que prejudicam o colaborador 

 

Segundo o Prof. Eng. de Segurança do Trabalho José R. Gardinalli, em seu Manual de 

Prevenção de Acidentes (2012), a organização e as relações de trabalho são importantes para a 

saúde mental do colaborador. Ele ainda fornece algumas posições de trabalho que prejudicam 

o trabalhador quando feitas com postura ou equipamento inadequado. 

 Em pé – trabalhos onde é preciso ficar constantemente em pé provocam uma 

sobrecarga nas pernas, que ficam inchadas, tendo como consequência o 

cansaço e a redução na capacidade de concentração. A altura deve ser 

adequada, evitando que o colaborador precise se curvar, mantendo os ombros 

relaxados. 

 Sentado – nas tarefas onde é preciso estar sentado, deve-se ter toda área ao 

alcance do trabalhador, para que não seja necessário esticar ou torcer o corpo. 
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 Levantamento de cargas – para cargas pesadas devem-se utilizar equipamentos 

mecânicos, se não for possível, levantar a carga com mais de um trabalhador, 

evitando tensões e dores. De acordo com o Art. 198 da lei n° 6.514/77 da CLT 

(Consolidação das Leis de Trabalho) é de 60 kg o peso máximo que pode ser 

manipulado pelo trabalhador sem o uso de equipamento. 

 

2.5.2. Vantagens em adotar a ergonomia 

 

Ainda em seu Manual de Prevenção de Acidentes, Gardinalli (ano?) exemplifica 

algumas vantagens adquiridas em adotar a ergonomia: 

 Melhora na postura; 

 Produtividade; 

 Diminui afastamentos causados pela saúde e mal-estar do trabalhador; 

 Qualidade de vida; 

 Ameniza o LER/DORT (LER – Lesões por esforços repetitivos; DORT – 

Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. 

É importante que o colaborador entenda a necessidade de realizar suas funções com 

certos cuidados, para que as condições oferecidas pelo empregador não sejam em vão. 

 

2.6. ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Acidente de trabalho de acordo com o conceito legal é o que provoca lesão corporal, 

morte, redução permanente ou temporária da capacidade para exercer seu trabalho quando o 

colaborador se encontra prestando serviço à empresa.  

 

2.6.1. Tipos de acidentes 

 

Os acidentes de trabalho são divididos em três tipos: 

 Acidente típico – acontece no período e no local de trabalho; 

 Acidente de trajeto – acontece durante o trajeto entre a moradia e o local de 

trabalho, ou vice-versa; 
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 Doença ocupacional – decorrente pelo trabalho. Pode ser classificada em 

profissional (provada pelo exercício da função), ou de trabalho (provocada 

pelas condições do trabalho). 

O acidente de trabalho pode acontecer por ato inseguro ou condição insegura, sendo: 

 Ato inseguro – quando o colaborador está ciente do risco e da consequência em 

realizar suas atividades de forma contrária às normas, e as faz mesmo assim. 

 Condição insegura – quando o ambiente de trabalho apresenta riscos ao 

colaborador. 

A lei nº8213, de 24 de julho de 1991, em seus artigos 19, 20 e 21, relata o que é 

acidente de trabalho, as doenças consideradas e os tipos de acidentes. 

 

2.6.2. CAT  

  

Falar de acidente de trabalho sem ao menos mencionar a CAT (Comunicação de 

Acidente de Trabalho) é impossível, pois é o documento que precisa ser preenchido pela 

empresa para que o acidente seja reconhecido pelo INSS, e o acidentado possa receber o 

auxílio-acidente e outros benefícios. 

O acidente de trabalho deve ser comunicado no mesmo dia, ou, se não for possível, até 

o primeiro dia útil. Em caso de óbito, o comunicado deve ocorrer de imediato. Quando o 

acidente não for informado dentro do prazo, a empresa está sujeita a aplicação de multa. 

 

2.6.3. Consequências do acidente de trabalho 

 

Ao contrário do que muitos pensam, as consequências de um acidente de trabalhado 

não refletem somente ao colaborador, mas também à sua família, empresa e ao governo. 

O colaborador é o que mais sofre as consequências de um acidente, visto que após o 

ocorrido é preciso passar por tratamentos médicos que podem o desgastar fisicamente ou 

psicologicamente, lembrando que o mesmo poderá ficar temporário ou permanentemente 

incapacitado em exercer suas atividades, podendo também, em alguns casos, ir a óbito. 

Para Waldhelm (2014), as consequências de um acidente para a empresa causam 

prejuízos diretos e indiretos. Quando ocorre um acidente há interrupção na produção tanto 

pelo acidentado quanto pelo impacto emocional dos demais, há também danos às máquinas, 

materiais e equipamentos. A empresa terá que pagar os 30 primeiros dias após o afastamento 

do acidentado treinamento para substitutos, o que ocasiona atraso na obra. 
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Waldhelm (2014), ainda diz que em cada acidente ocorrido são mais pessoas que irão 

precisar do auxílio do INSS, e menos dinheiro recebido de contribuição. Após os 30 primeiros 

dias de afastamento, cabe ao governo arcar com o benefício previdenciário do acidentado, em 

caso de incapacidade permanente o governo irá pagar a aposentadoria por invalidez.  

 

2.7. CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO – NR 18 

 

Esta norma regulamentadora – NR estabelece diretrizes de ordem administrativa, de 

planejamento e de organização, que objetivam 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 (NR18 – OBJETIVO E 

CAMPO DE APLICAÇÃO, Item 18.1.1). 

 

Talvez seja a NR de maior importância, pois é proibido o acesso ou a permanência dos 

colaboradores no canteiro de obra se a construção não estiver de acordo com as medidas 

contidas nesta norma. 

São diversos os temas abordados na NR18, porém neste artigo serão citados apenas 

quatro itens. Item 18.4 que descreve o que se deve conter no canteiro de obras, e os itens 18.8; 

18.13; 18.21, que são as principais ocorrências de acidentes de trabalho no canteiro de obra. 

 

2.7.1. Canteiro de obras - Área de vivência 

 

Os canteiros de obras devem dispor de: 

a) Instalações sanitárias; 

b) Vestiário; 

c) Alojamento; 

d) Local de refeição; 

e) Cozinha, quando houver preparo de refeições; 

f) Lavanderia; 

g) Área de Lazer; 

h) Ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) ou mais 

trabalhadores (NR18 – ÁREAS DE VIVÊNCIA, Item 18.4.1). 

 

Segundo esta norma, os itens c, f e g são obrigatórios somente em locais que houver 

trabalhadores alojados. Os itens a, c e d são obrigatórios independentemente do tamanho da 

obra. As áreas de vivência devem estar em excelente estado de conservação, higiene e 

limpeza. Neste item da norma é encontrado todas as medidas e métodos necessários para a 

instalação de cada item que a área de vivência deve dispor. 
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2.7.2. Armações de Aço 

 

No item 18.8, a norma discorre sobre como devem ser feitas as armações de aço em 

estruturas verticais, dobragem e corte de vergalhões de aço. Também fala sobre como deve 

estar o ambiente de trabalho, em relação à iluminação, cobertura, espaço para circulação de 

operários, e a bancada onde irá ocorrer a armação. 

 

2.7.3. Medidas de Proteção Contra Quedas em Alturas 

 

“É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de 

trabalhadores ou de projeção e materiais” (NR18 – MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA 

QUEDAS DE ALTURA, Item 18.13.1).  

Este item da norma relata que onde houver aberturas no piso deve-se ter um 

fechamento provisório resistente, utilizar guarda-corpos para transporte de materiais, 

equipamentos e vãos de acesso às caixas dos elevadores. A proteção contra quedas de 

trabalhadores e projeção de materiais deve ser instalada a partir da primeira laje. 

Quando o perímetro de um edifício for superior a quatro pavimentos ou altura 

equivalente, deve-se instalar uma plataforma principal na altura da primeira laje. Deve-se 

também instalar plataformas secundárias de proteção, em balanço, de três em três lajes. 

Quando a construção obter pavimentos no subsolo é preciso instalar plataformas terciárias, de 

duas em duas lajes, contadas em direção ao subsolo e a partir da laje referente à instalação da 

plataforma principal. É preciso fechar com tela todo o perímetro do edifício. 

Encontram-se neste item da norma todas as medidas necessárias para as plataformas e 

guarda-corpos. 

 

2.7.4. Instalações elétricas 

 

“A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por 

trabalhador qualificado, e a supervisão por profissional legalmente habilitado”. (NR18 – 

INTALAÇÕES ELÉTRICAS, Item 18.21.1). 

O item 18.21 desta NR pronuncia cuidados que devem ser tomados durante a 

construção em relação às instalações elétricas, como utilizar chave do tipo blindada para 

energizar equipamentos, aterrar adequadamente todos os equipamentos, isolar todas as 

emendas da fiação não a deixando em contato com solo e água, em casos onde é preciso 
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deixar em contato com solo deve-se deixá-la enterrada e protegida. Sinalizar todas as caixas 

de energia, evitar ligação direta do equipamento com a tomada, entre outros. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A saúde e segurança do trabalho é de extrema importância, embora algumas empresas 

e trabalhadores ainda se recusem a respeitar as normas, o número de implantações de medidas 

preventivas vem aumentando com o passar do tempo. 

Ao todo existem 36 normas regulamentadoras para serem cumpridas, conforme os 

tipos de atividades desenvolvidas. 

Um artigo publicado no blog da INBEP (2017) informa que, ao cumprir as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, a empresa demonstra o comprometimento e 

preocupação com os trabalhadores e certifica motivação e fidelidade da equipe, e com isso 

traz alguns benefícios como: 

 Redução de acidentes; 

 Redução de custos; 

 Ambiente de trabalho saudável; 

 Produtividade; 

 Qualidade; 

 Credibilidade. 

Infelizmente é quase que impossível chegar ao índice de “zero acidentes”, pois, 

mesmo com a preocupação da empresa em fornecer um ambiente seguro, existem muitos 

trabalhadores que resistem à mudança gerada na implantação de medidas preventivas, e 

acabam causando acidentes por ato inseguro. 

Como comentado anteriormente, quando um colaborador se acidenta os custos da 

empresa aumentam. De acordo com o artigo publicado pelos alunos da UNIFRAN (2016), os 

acidentes de trabalho provocam perdas financeiras para o empregado, família, empresa e para 

a sociedade. Esses custos são de difíceis mensurações.  

Os principais custos e impactos, ocasionados por não investir em Saúde e Segurança 

do Trabalho, são: 

 

 Custo de transporte e atendimento médico do acidentado; 

 Prejuízos resultantes dos danos materiais às ferramentas, máquinas; 
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 Pagamento de benefícios e indenizações aos acidentados e suas famílias; 

 Pagamento de multas e penalizações; 

 Tratamento de pendências jurídicas, tais como processos criminais por lesões 

corporais, indenizatórias e previdenciárias; 

 Baixa moral dos trabalhadores, perda de motivação e consequente queda de 

produtividade; 

 Tempo de paralização das atividades pelo poder público e consequente prejuízo à 

produção; 

 Tempo para limpeza e recuperação da área e reinício das atividades; 

 Tempo necessário para replanejamento das atividades; 

 Tempo de recrutamento e capacitação de um novo funcionário na função do 

acidentado; 

 Perda da produtividade do trabalhador acidentado após seu retorno; 

 Aumento dos custos de seguro pagos pelas organizações. 

 

3.1. SIMULAÇÃO E CÁLCULO DO CUSTO DE UM ACIDENTE 

 

A simulação a seguir foi extraída do trabalho de conclusão de curso de GURSKI, E.A 

(2012). 

O ocorrido aconteceu em um canteiro de obras envolvendo o contramestre Amarildo 

(nome fictício), que utilizava um andaime suspenso durante atividade de revestimento de 

paredes da fachada frontal de um prédio em construção, que despencou e foi danificado na 

queda, o mesmo se encontrava entre o 2º e 3º andar. Amarildo foi levado ao pronto-socorro 

mais próximo, onde se realizou a abertura da CAT, ele sofreu cortes e hematomas nas pernas 

e fratura no dedo indicador da mão direita. Amarildo não utilizava o cinto de segurança no 

momento da queda, mas estava com os demais EPIs. 

Dados para preenchimento da tabela 1: 

 

 Nome: Amarildo; 

 Matrícula: 1234; 

 Órgão: DEO – Departamento de execução de obras; 

 Cargo: Contramestre; 

 Função: Pedreiro; 

 Equipamento: Danos parciais no andaime suspenso; 

 Classificação do acidente: Pessoal com lesão e afastamento / Danos materiais em 

equipamentos; 

 Remuneração mensal do empregado: R$ 1.834,98; 
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 Encargos sociais da remuneração mensal do empregado: 143,98%; 

 Dias de afastamento: 13; 

 Despesas com equipamento para reposição: R$ 5.300,23 (substituição de 

andaime); 

 Serviço médico + medicamentos do atendimento imediato: R$ 455,00; 

 Despesas com deslocamento / remoção do acidentado: R$ 134,00; 

 Tempo gasto por empregados no socorro do acidentado: 12horas x R$ 6,50 x 

143,98% = R$ 190,30 (quatro colegas de Amarildo durante 3 horas); 

 Despesas com assistência médica, social e psicológica: R$ 850,00; 

 Despesas com outros custos: R$ 50,00; 

 Comissão de investigação: R$ 2.000,00 (horas de Gerente, Técnicos de 

segurança, SESMT, Jurídico, Cliente); 

 Readaptação de funcionário (fisioterapia): R$ 1.400,00; 

 Perda de faturamento: R$ 11.132,81 (solicitada pelo cliente interrupção da 

atividade por 3 dias, para investigação e ações corretivas = 26 funcionários x R$ 

6,50 x 143,98% x 27horas); 

 Outros: R$100,00. 

 

Tabela 1 – Cálculo do Custo do Acidente 

FICHA PARA CÁLCULO DE CUSTO DE ACIDENTES – ABNT/NBR – 14280 

 

A. Identificação 
 

Nome do Acidentado: AMARILDO 

Matrícula: 1234 Data de Admissão: 01/01/2012 Enc. Soc. 2,4398 

Data do acidente: 02/02/2012 Cargo: CONTRAMESTRE 

Departamento: DEO Setor: OPERACIONAL 

Equip./ Ferramenta: DANOS EM ANDAIME SUSP. Veículo: X 

 
B. Classificação do Acidente 

 

 Impessoal 

Pessoal com lesão e afastamento 

Danos materiais em veículo 

 Pessoal com lesão sem afastamento 

Danos materiais em equip./Ferram. 

Outros 
X X 

  

 
C. Custo correspondente ao período de afastamento 

 

1 Remuneração mensal do Acidentado R$               1.834,80 

2 Custo mensal do acidentado (item 1 x Encargos) R$               4.476,55 

3 Remuneração diária do acidentado (salário e encargos/30) R$                  149,22 

4 Dias de afastamento (máximo: 15 dias)                         13,00 

5 Subtotal “a” (item 3 x item 4) R$               1.939,84 

 
D. Custo de reparo e reposição de material 

 

6 Despesas com reposição de material/equipamentos para reposição R$                5.300,23 

7 Despesas com reparo de material/equipamento danificado - 

8 Subtotal “b” (item 6 + item 7) R$                5.300,23 
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E. Custo relativo à assistência do acidentado 
 

9 Serviço médico + medicamentos do atendimento imediato R$                  455,00 

10 Despesas com deslocamento/remoção do acidentado R$                  134,00 

11 Tempo dispendido por empregos no socorro do acidentado R$                  190,30 

12 Despesas com assistência médica, social e psicológica R$                  850,00 

13 Outros custos R$                    50,00 

14 Subtotal “c” (soma dos itens 9, 10, 11, 12 e 13) R$               1.679,30 

 
F. Custos complementares 

 

15 Comissão de investigação R$                2.000,00 

16 Readaptação do acidentado R$                1.400,00 

17 Perda de faturamento R$              11.132,81 

18 Outros custos R$                   100,00 

19 Subtotal “d” (soma dos itens 15, 16, 17 e 18) R$              14.632,81 

 
G. Custos de indenizações recebidas pela empresa 

 

20 Indenizações pagas por seguradoras - 

21 Indenizações pagas por terceiros - 

22 Subtotal “e” (item 20 + item 21) - 

 
H. Custos total 

 

23 Total (soma dos subtotais a + b+ c + d – subtotal e)  R$              23.552,18 

 
Informante                                                                                   Data 

Fonte: GURSKI, 2012. 

 

Gurski (2012) desconsiderou o valor das multas em seu trabalho, mas apresentou 

algumas infrações que o Auditor Fiscal do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) poderia 

ter constatado que a empresa agiu no sentido de: 

 

 Deixar de elaborar o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente); 

 Deixar de cumprir os procedimentos e trabalho inexistente ou inadequados, e 

inexistência de ordens de serviço ou previsão e procedimentos operacionais para 

montagem e uso de andaimes suspensos mecânicos. Amarildo não recebeu 

orientação para a montagem correta destes equipamentos; 

 Ausência de projeto e supervisão de montagem do andaime por um profissional 

legalmente habilitado; 

 Equipamento mal instalado, e em total desacordo com preceitos mínimos de 

segurança. Falta de uso do cabo de segurança adicional de aço ligado ao 

dispositivo e bloqueio mecânico. Falta de guarda-corpo e rodapé em todo 

perímetro. Falta de estabilidade do andaime durante o período de utilização; 

 Trabalho habitual em altura sem proteção contra queda; 

 Ausência de supervisão; 
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 Não utilização de EPI por falta ou insuficiência de orientação. Amarildo não 

fazia uso do cinto de segurança tipo paraquedista ligado ao cabo de segurança, 

no momento de acidente.  

 Falta de cabos de segurança adicionais e sistema de bloqueio 

mecânico/automático. 

 

Estas infrações estão em contradição com o item 6.6.1 da NR6, e com os itens 18.1.3; 

18.3.1; 18.3.2; 18.13.5; 18.15.1; 18.15.2; 18.15.6; 18.15.30; 18.15.30.3; 18.15.32.3 e 18.15.44 

da NR18. 

Utilizando as infrações apresentadas por Gurski (2012), a NR28 – Fiscalização e 

Penalidades, para encontrar o valor da multa em UFIR, e empregando UFIR = 1,0641, obteve-

se a tabela 2, onde é mostrado o valor total que a empresa pagaria em multas. 

As infrações variam de 1 a 4, e são encontrados no anexo II da NR28. O valor da 

multa em UFIR  varia de acordo com as infrações e o número de colaboradores que a obra 

apresenta. 

Tabela 2 – Valor gasto em multas 

Item Infração Multa (UFIR) Multa (R$) 

6.6.1 3 2898 3.083,76 

18.1.3 3 2898 3.083,76 

18.3.1 4 3876 4.124,45 

18.3.2 2 1935 2.059,03 

18.13.5 3 2898 3.083,76 

18.15.1 3 2898 3.083,76 

18.15.2 4 3876 4.124,45 

18.15.6 4 3876 4.124,45 

18.15.30 2 1935 2.059,03 

18.15.30.3 4 3876 4.124,45 

18.15.32.3 4 3876 4.124,45 

18.15.44 4 3876 4.124,45 

Total: R$ 41.199,82 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Totalizando o acidente em um custo de R$ 64.752,00 (R$ 23.552,18 + R$ 41.199,82). 

Este acidente custou 16,88% do custo para se investir em segurança (tabela 3), visto 

que para o cálculo do investimento a obra possuía mais funcionários.  

Além de pagar o valor total do acidente, a empresa precisaria implantar as medidas 

preventivas corrigindo as infrações encontradas pelo Auditor Fiscal. 

 

3.2. DANOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS AO ACIDENTADO 
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Para Lacaz (2000), as mudanças que ocorrem após o acidente de trabalho transformam 

o modo em que as pessoas se veem, deixando-as profissionalmente instáveis e precisando 

lidar com algo que não pertencia ao seu cotidiano. 

De acordo com Cruz e Maciel (2005), o dano psicológico é confirmado com o declínio 

das funções psicológicas após uma ação onde ocorrem prejuízos morais e materiais, limitando 

as atividades habituais ou laborais da vítima. Para se caracterizar o dano psicológico é preciso 

que o evento ocorrido seja de caráter traumático, tanto pela importância do impacto corporal e 

consequências, como pelo modo em que ocorreu o evento, podendo envolver até a morte. 

Suas características podem ser identificadas através de aspectos comportamentais como: 

 

 Presença de alteração do comportamento, emitido anteriormente (alteração do 

sono, alimentação, concentração, irritabilidade); 

 Alteração nas competências cognitivas ou relacionais; 

 Restrição nas relações afetivas; 

 Aumento do grau de constrangimento e desconforto, que implica numa limitação 

do grau de autonomia do sujeito; 

 Perda ou diminuição da autoestima, grau de insegurança, motivação com a 

presença e estresse prolongado; 

 Diminuição na qualidade de vida; 

 Reatividade fisiológica. 

 

Cruz e Maciel (2005) ainda dizem que é por meio de laudo psicológico resultante de 

uma avaliação de dano que se obtém o conhecimento dos transtornos psicológicos causados 

pelo acidente, e quando comprovado o dano é solicitada então sua reparação. 

 

3.3. INVESTIR EM SEGURANÇA 

 

Os dados fornecidos para preenchimento da tabela 3 foram retirados da monografia de 

SAVI (2015), sendo realizada uma pesquisa de investimento em um canteiro de obras 

localizado na cidade de Canoas-RS. Possuindo 50 funcionários, a obra em questão é um 

condomínio de nove prédios, com cinco andares, quatro apartamentos por andar, totalizando 

180 apartamentos, em um prazo de 24 meses. O custo orçado para esta obra foi de R$ 

12.194.985,77. 

Os custos individuais como EPIs e uniformes foram calculados para cada funcionário 

em todo o período da obra. 
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Os exames do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) foram calculados de acordo com 

o que cada trabalhador precisaria, sendo incluso o exame admissional, periódico e 

demissional, com exceção da avaliação psicossocial que só inclui o valor admissional. 

Os treinamentos foram calculados de acordo com as funções dos trabalhadores, sendo 

calculadas as horas de trabalho que os colaboradores não estavam disponíveis para produção, 

que devem ser acrescentadas nos custos de treinamento. 

Para o cálculo dos custos com EPCs foram levados em conta o projeto, os materiais e 

as horas dispensadas pela equipe para montagem, desmontagem e manutenção. 

 

 

Tabela 3 – Custo de investimento 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

1. DOCUMENTAÇÃO 

1.1 Ordens de serviço * 

1.2 Registro do SESMT, no MTE *** 

1.3 Processo eleitoral da CIPA, protocolo do processo eleitoral no sindicato **** 

1.4 Registro de fornecimento de EPI * 

1.5 PCMSO 400,00 

1.6 PPRA 400,00** 

1.7 Comunicação Prévia, protocolo do documento no MTE * 

1.8 PCMAT – Elaboração 2.000,00 

1.9 PCMAT – Implantação 37.824,00 

1.10 Programa educativo * 

1.11 Análise de risco para trabalho em altura * 

1.12 Procedimento operacional para trabalho em altura * 

1.13 Permissão para o trabalho em altura * 

2. ASO 

2.1 Exame clínico 5.180,00 

2.2 Audiometria 2.565,00 

2.3 Espirometria 450,00 

2.4 Raio-x de tórax 900,00 

2.5 Acuidade visual 1.935,00 

2.6 Gama GT 1.935,00 

2.7 Glicemia em jejum 1.935,00 

2.8 Hemograma 135,00 

2.9 Plaquetas 135,00 

2.10 Reticulócitos 135,00 

2.11 Eletrocardiograma 3.870,00 

2.12 Eletrocenfalograma 5.418,00 

2.13 Avaliação psicossocial (admissional) 2.795,00 

3. TREINAMENTOS 

3.1 Prevenção de acidentes de trabalho para Cipeiros (20h) 150,00 

3.2 Uso adequado, guarda e conservação de EPI ***** 

3.3 Segurança em serviços envolvendo eletricidades (40h) 600,00 

3.4 Uso de serra e equipamentos de carpintaria (4h) 600,00 

3.5 Montagem de andaimes (4h) 750,00 

3.6 Atividades em espaço confinado (caixa d‟água e galerias de esgoto) (16h) 500,00 

3.7 Treinamento admissional e periódico para trabalhar na Construção Civil (6h) 5.100 

3.8 Treinamento de operação de PTA (2h) ****** 

3.9 Trabalho em altura (8h) 6.450 



24 

 

3.10 Prevenção e combate de incêndio (4h) 1.200 

3.11 Valor total de horas trabalhadas (todos os funcionários) 9.285,54 

4. EPI  

4.1 Botas (borracha e de proteção) 9.062,50 

4.2 Capacete 390,00 

4.3 Cinto tipo paraquedista 13.112,00 

4.4 Óculos de proteção 624,00 

4.5 Luvas (algodão/eletricista/látex, raspas, nitrilon) 8.994,08 

4.6 Máscaras (com filtro/descartável) 2.465,00 

4.7 Protetor auricular (concha/plug) 377,50 

4.8 Capa de chuva 1.430,00 

5. EPC 

5.1 Estruturas de estabilidade para escavações 5.596,28 

5.2 Estruturas de proteção de alvenaria 31.591,24 

5.3 Estruturas de linha de vida vertical 9.776,09 

5.4 Estruturas de linha de vida horizontal 5.236,16 

5.5 Transporte vertical de materiais 27.567,38 

5.6 Proteção das escadas dos prédios 14.664,26 

5.7 Proteção de vergalhões 414,00 

5.8 Instalação de plataforma principal 54.071,56 

5.9 Instalação de plataforma secundária 46.276,94 

5.10 Instalação de estruturas de remoção de entulho 12.686,48 

5.11 Proteção contra incêndio 686,51 

5.12 Sinalização 1.101,09 

5.13 Áreas de vivência e tapume 30.622,10 

6. UNIFORMES 

6.1 Calça 8.000,00 

6.2 Camiseta 4.340,00 

6.3 Jaleco 4.456,00 

 Total: 383.651,87 

* Serviços que fazem parte de elaboração do PCMAT; 

**Foi elaborado o PPRA antes do PCMAT, para que o PCMSO pudesse ser elaborado e então realizada a 

contratação dos trabalhadores; 

***A obra só seria obrigada a ter SESMT, a partir de 100 trabalhadores; 

****O processo eleitoral da CIPA, foi incluído nos custos de treinamento. 

***** Faz parte do programa de treinamento da NR18; 

******Incluído no preço do aluguel das plataformas de trabalho aéreo. 

Fonte: SAVI, 2015 

 

Savi (2015) ainda ressalta que os custos de segurança do trabalho representam 3,15% 

do total da obra. A obra em questão utiliza containers metálicos para as instalações 

provisórias, permitindo seu aproveitamento total para as próximas obras. Os custos com 

segurança em uma segunda obra poderiam reduzir em 23,24%, e para uma obra com 

características e custos semelhantes ficaria em 2,28%. 

Como se pode perceber são diversas as vantagens que a saúde e segurança exercem na 

construção civil. Investir em segurança é pensar em longo prazo, pois melhora o ambiente de 

trabalho, deixando-o mais seguro e agradável, reduzindo o número de acidentes, 

afastamentos, danos psicológicos e indenizações, o que gera mais produção. 
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4 CONCLUSÃO 

  

Levando-se em consideração os tópicos apresentados, uma empresa que investe em 

segurança do trabalho preserva a integridade dos seus colaboradores, conscientiza e oferece 

treinamentos adequados, melhorando o conhecimento dos mesmos em relação às suas 

atividades e responsabilidades, fornece equipamentos protetores e ergonômicos, fazendo com 

que os colaboradores possuam uma melhor relação com seus instrumentos de trabalho. 

Oferece também poucos riscos de acidentes, pois há uma pessoa especializada para amenizá-

los, obtém comunicação eficiente no canteiro de obras, melhora o desempenho dos 

colaboradores em suas atividades, já que trabalham em um ambiente mais seguro, dentro dos 

parâmetros que prescrevem as normas regulamentadoras.  

As perdas geradas por um acidente de trabalho, em algumas vezes irreparáveis, são 

determinadas de acordo com os danos causados à integridade do colaborador, sendo ela física 

ou psicológica. 

Em virtude dos fatos mencionados é melhor investir em segurança, que ocupa pouca 

porcentagem no custo total de uma obra, do que arcar com os custos inesperados gerados por 

um acidente. Pode-se concluir que investir em segurança gera um custo/benefício para a 

empresa, colaboradores e o País, sendo de extrema importância no setor da construção civil 

ou em qualquer setor.  
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