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SEGURANÇA NO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Gabriela Cristina Reis Dos Santos 

 

 

 

RESUMO 

 

      O presente trabalho trata dos acidentes de trabalhos, sendo que acidente de trabalho é toda 

perturbação sofrida pelo trabalhador decorrente de suas atividades laborais. Registre-se que 

em caso de acidente do trabalhador fora da função, mas que ocorra no trajeto para o local de 

trabalho também é considerado como acidente de trabalho, mais ainda, as doenças adquiridas 

devido às atividades laborais também são. Demonstra-se no trabalho que as causas dos 

acidentes de trabalho é devido aos atos inseguros e condições inseguras, sendo que o primeiro 

é a maneira que o trabalhador se expõe consciente ou inconscientemente ao perigo, já o 

último está relacionado com as condições do ambiente em que se exerce a atividade laboral. 

Evidencia-se também que o acidente de trabalho gera consequências não só para o 

trabalhador, que é quem sofre diretamente com tal situação, no entanto, também o 

empregador e o estado sofrem que arcam com vários custos. No Brasil o número acidentes de 

trabalho que resultaram em morte entre os anos 2012 - 2017 foram de 14.431 pessoas, mais 

ainda o estado gastou mais de R$ 20 (vinte) bilhões de reais nos referidos anos com auxílio-

doença, pensão por morte, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez. O número de 

acidentes de trabalho se mostra tão elevado, muito se deve por causa da falta de uso de 

equipamentos de proteção, seja ele individual ou coletivo, falta de conhecimento técnico, 

ausência de fiscalização, o não cumprimento das leis trabalhistas. Por último, o trabalho trata 

da NR-18 que 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 no meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção. Os acidentes de trabalho em tal área, que por sua vez se mostra uma das grandes 

causadoras dos acidentes de trabalho no Brasil. 

 

Palavras-chave: Acidente de Trabalho. Causas de Acidentes. Equipamento de Proteção. 
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SAFETY IN WORK IN CIVIL CONSTRUCTION: A BIBLIOGRAPHIC 

REVIEW  
 

ABSTRACT 

 

      The present work deals with work accidents, being that work accident is all disturbance 

suffered by the worker due to his work activities. It should be noted that in the event of an 

accident of the employee out of function but occurring on the way to the workplace is also 

considered as an accident at work, moreover, the diseases acquired due to the work activities 

are also. It is demonstrated in the work that the causes of accidents at work are due to unsafe 

acts and unsafe conditions, the first being the way the worker is consciously or unconsciously 

exposed to the danger, the latter being related to the environmental conditions in that the work 

activity is exercised. It is also evidenced that the accident of work generates consequences not 

only for the worker, who is the one who suffers directly with such situation, nevertheless, also 

the employer and the state suffer that bear several costs. In Brazil, the number of work-related 

accidents resulting in death between 2012 and 2017 was 14.431, the state has spent more than 

20 (twenty) billion in these years with sickness, death, accident and by disability retirement. 

The number of occupational accidents is so high, much is due to the lack of use of protective 

equipment, be it individual or collective, lack of technical knowledge, lack of supervision, 

non-compliance with labor laws. Finally, the paper deals with the NR-18 that establishes 

administrative, planning and organizational guidelines that aim at the implementation of 

control measures and preventive safety systems in the processes, in the working environment 

conditions in the construction industry. accidents in this area, which in turn is one of the great 

causes of work accidents in Brazil. 

 

Keywords: Work accident. Causes of Accident. Protection equipment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

      O presente trabalho aborda o tema da segurança do trabalho, principalmente, na 

construção civil, que é uma das atividades que causam um dos maiores números de acidentes 

do trabalho no Brasil. Isto ocorre devido a ausência do estado por um certo tempo, que 

deixou de regulamentar em um primeiro momento os direitos dos trabalhadores em seu 

ambiente laboral, passando a tratar com mais cuidado do assunto a partir de 1970  quando o 

país passou a ser recordista mundial em número de acidentes do trabalho, decorrentes das más 

condições do trabalho e da ausência de uma política preventiva eficiente.  A partir daí, 

trabalhadores, empresários e governo passaram a reunir esforços para reverter tal quadro 

adverso (MICHEL, 2001). 

      A construção civil pertence ao grupo dos setores que mais empregam no país, mostrando-

se um aliado importante para economia. Por outro lado, é um dos principais responsáveis pela 

geração de prejuízo ao Brasil, devido aos Acidentes de trabalho (AT) gerados, segundo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Ministério da Previdência Social 

(DRAGONI,2005).  

       De acordo com DRAGONI, a segurança no trabalho deve ser abordada como 

investimento, e não como despesa para empresa, uma vez que, a prevenção de acidentes de 

trabalho reduz despesas, pois, evita gastos com acidentes envolvendo funcionários, com o 

patrimônio, máquinas e equipamentos, além de diminuir as indenizações por acidentes, que 

podem representar perdas consideráveis.  

      Grandes empresas têm prioridades sobre técnicas construtivas em detrimento das técnicas 

de segurança do trabalho, buscando com isso uma redução de custos e um aumento do lucro, e 

tem como consequência disso o aumento de acidentes do trabalho. A saúde e as condições de 

trabalho do colaborador tendem a ficar em segundo plano, podendo gerar grandes percas as 

empresas de ordem econômica, além dos riscos de morte ser bastante alto. Por isso, conforme 

DRAGONI, a segurança no trabalho deve ser abordada como investimento, e não como 

despesa para empresa, uma vez que, a prevenção de acidentes de trabalho reduz despesas, 

pois, evitam gastos com acidentes envolvendo funcionários, com o patrimônio, máquinas e 

equipamentos, além de diminuir as indenizações por acidentes, que podem representar perdas 

consideráveis.  
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       FARAH,(1993) afirma que tem sido responsável por muitos acidentes no trabalho o fato 

de exigir que os trabalhadores se exponham a fatores de risco, tais como, calor, altura, ruídos, 

esforços repetitivos, dentre outros. 

       É necessário fornecer os conhecimentos sobre segurança no trabalho para se aplicar á       

construção civil para que seja oferecida a proteção devida dos colaboradores. Dobrar a 

atenção à segurança e a saúde dos trabalhadores no setor da construção civil são sempre 

viáveis, com isso oferecendo-lhes recursos de trabalho no qual os deixarão satisfeitos, 

trabalhando, assim, possivelmente, com mais atenção. 

       As novas exigências do mercado fizeram com que, a segurança no trabalho ganhasse um 

destaque, passando a ser fundamental para o surgimento de uma nova realidade para as 

empresas da construção civil. Com base no exposto, o objetivo geral desse trabalho é verificar 

as condições da Segurança do trabalho, dando uma maior atenção para a construção civil. 

 

 

2.0 ACIDENTES DE TRABALHO 

 

      Conforme dispõe o artigo 19 da Lei nº 8.213/91, “acidente de trabalho” é o que 

ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos 

segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a 

perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”. Interessante é 

salientar que os períodos de refeição, descanso, satisfação de necessidades fisiológicas, no 

local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. 

Lesão corporal é o resultado bem sucedido de qualquer agressão ao corpo. Pode dizer respeito 

à debilitação de um órgão do corpo humano, exemplo: cegueira causada por um lançamento 

de um estilhaço no olho, já perturbação funcional é o prejuízo do funcionamento de 

qualquer parte do corpo, órgão ou sentido, como por exemplo: a perda da capacidade de 

ouvir, por parte de um trabalhador no ambiente de trabalho (doença ocupacional) ou fora do 

ambiente de trabalho (não-ocupacional). Dessa forma, acidente do trabalho é quando o 

funcionário sofre alguma lesão permanente ou temporária no exercício de sua atividade, tendo 

sua capacidade de labor prejudicada e até mesmo podendo chegar a óbito, ainda acerca do 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11357361/artigo-19-da-lei-n-8213-de-24-de-julho-de-1991
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2Fleis%2FL8213cons.htm&t=M2VhNmU0ODE1NWIyOTBmYzAwNWM1ZDEyZTczYjVmNGNkNzZhNzI4OCx1bmRQQUxweQ%3D%3D&b=t%3AjVpNlwLUCqOAb9n2yz19-A&p=http%3A%2F%2Fsenadofederal.tumblr.com%2Fpost%2F145869161552%2Fo-que-%C3%A9-considerado-acidente-de-trabalho&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2Fleis%2FL8213cons.htm&t=M2VhNmU0ODE1NWIyOTBmYzAwNWM1ZDEyZTczYjVmNGNkNzZhNzI4OCx1bmRQQUxweQ%3D%3D&b=t%3AjVpNlwLUCqOAb9n2yz19-A&p=http%3A%2F%2Fsenadofederal.tumblr.com%2Fpost%2F145869161552%2Fo-que-%C3%A9-considerado-acidente-de-trabalho&m=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_(anatomia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentido
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acidente de trabalho PEREIRA (2001) define acidente de trabalho como o exercício da função 

do trabalhador em seu local de trabalho, provocando lesão física ou psicológica, ou a perda 

temporária ou permanente da capacidade de trabalho, levando até a morte dependendo da 

gravidade do acidente, que ocorrem na maioria das vezes de forma imprevisível, embora se 

perceba antecipadamente pelas condições de trabalho os riscos que os empregado estão 

expostos, e são varias as situações em que o empregado encontra-se nessas condições. 

 

 

2.1 CAUSAS DO ACIDENTE DE TRABALHO  

 

      A segurança do trabalho pode ser entendida como o conjunto de medidas que se adquire 

visando diminuir os acidentes de trabalho, bem como proteger a integridade e a capacidade de 

laborar. Tendo como finalidade evitar acidentes futuros, que venham atingir os trabalhadores. 

Além disso, os acidentes de trabalho podem decorrer de uma série de eventos que resultam de 

umas sucessões de fatores, os acidentes normalmente são resultados da combinação de 

condições físicas inseguras e ações inseguras. Segundo entendimento de CRUZ (1998) o 

gerenciamento de segurança e saúde no trabalho pode tomar o mesmo caminho do 

gerenciamento da qualidade do produto e/ou serviço a ser prestado levando em conta riscos e 

perigos a quem está exposto, por exemplo, no trabalho nas obras.  

       Muitos acidentes na construção civil podem ser atribuídos ao erro humano ou ao fator 

humano. Quando falamos em erros humanos, não necessariamente será só uma negligencia, 

isto é, falta de cuidado na ação omissiva, pois, não foi feito o que se deveria fazer, do 

trabalhador que resulta em um acidente de trabalho, o erro humano também resulta em 

condições de trabalho que o trabalhador se encontra, e também o ambiente de trabalho, que 

não atendam a determinados padrões exigidos por normas. Sendo que uma das causa do 

aumento dos acidentes no trabalho é o fato de exigir que os trabalhadores se exponham a 

fatores de risco, tais como, calor, altura, ruídos esforços repetitivos, dentre outros. (ILDA 

2005).  

     Registre-se que os desrespeitos às regulamentações apontadas acima, que são causadoras 

por sua vez, de uma boa parte dos acidentes do trabalho, constituem uma ilegalidade, 

conforme a lei nº 8.213/91, que em seu §1º, do art. 19, assevera que é responsabilidade da 
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empresa a adoção e o uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da 

saúde do trabalhador, ademais, nos termos do §2º, do art. 19, caracteriza contravenção penal, 

punível com multa, caso a empresa deixe de cumprir as normas e higiene do trabalho. Ficando 

claro que o estado, sobretudo, após o advento da constituição federal de 1988, passou a se 

preocupar mais com a saúde do trabalhador, consagrando como um dos direitos sociais, de 

acordo com o art. 7, inc. XXII, que reza que a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas e saúde, higiene e segurança é um direito do trabalhador. 

      Importante salientar, que também são considerados acidentes de trabalho qualquer 

acidente que ocorra entre o trajeto da residência ao local de trabalho, qualquer doença 

adquirida pelo o exercício da função, doenças adquiridas pelas condições que o trabalho 

realizado se encontra, é levado também em conta qualquer acidente que ocorra fora do local 

de trabalho, mas a serviço da empresa (BRASIL, 2015). 

      Os acidentes de trabalho são causados pelos ATOS INSEGUROS ou CONDIÇÕES 

INSEGURAS. Inicialmente ATO INSEGURO é a maneira que as pessoas se expõem 

consciente ou inconscientemente ao perigo, por exemplo, lubrificar ou ajustar uma máquina 

em movimento, usar máquinas sem habilitação ou permissão, ficar junto ou sobre cargas não 

suspensa. Os acidentes de trabalho pelos atos inseguros são responsáveis em média de 80% 

dos acidentes registrados hoje, já a CONDIÇÕES INSEGURAS nos locais de trabalho, são 

aquelas que envolvem a segurança do trabalhador. São as falhas, os defeitos, as 

irregularidades técnicas, carência de dispositivos de segurança que coloca em risco a 

integridade física ou a saúde do colaborador como, por exemplo, a falta de proteção de 

equipamentos cortantes, instalações elétricas inadequadas ou perigosas, nível de ruídos altos, 

risco de fogo ou explosão, os acidentes sobre condições inseguras são responsáveis em media 

de 20% dos registros de trabalho. Desta forma DINIZ (2005) define a causa de atos inseguros 

ou condições inseguras, as ações inadequadas cometidas pelo empregado, podendo gerar 

acidente, enquanto as condições inseguras são aquelas presentes no ambiente de trabalho que 

podem vir a causar um acidente, podendo estar ligada direta ou indiretamente ao trabalhador, 

ou seja, é uma situação em que o ambiente pode proporcionar riscos de acidente do trabalho, 

ao meio ambiente e equipamentos durante o desenvolvimento das atividades. 

      Segundo a lei n° 8.213/91 têm três diferentes tipos de acidentes de trabalho dentre eles são 

acidentes típicos, atípicos e de trajeto. O ACIDENTE TÍPICO é aquele que decorrente da 

característica da atividade profissional exercida pelo funcionário, dentro da empresa como, 
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por exemplo, o trabalhador cai de uma escada ou até mesmo de um andaime dentre outros, já 

ACIDENTE ATÍPICO são acidentes que ocorre dentro ou fora da empresa, devido ao 

exercício do trabalho que a lei assemelha aos acidentes de trabalho típico, os acidentes de 

trabalho atípicos estão descritos nos artigos 20 e 21 da lei de n° 8.213/21 e são exemplos 

dentre eles as doenças profissionais do trabalho, doença do trabalho, acidentes que, embora 

não tenha sido a única causa, contribuíram diretamente para a perca da capacidade laborativa. 

O ACIDENTE DE TRAJETO é aquele que ocorre no trajeto entre a residência do trabalhador 

e o local de trabalho, ou vice- versa. 

      Dessa forma, evidencia-se que o acidente do trabalho é algo bem complexo, pois, não se 

resume em apenas em um mau uso dos equipamentos ou por uma falta de equipamentos, mas 

sim, da soma das inúmeras variáveis que inflem no acidente de trabalho. 

 

2.2 DAS CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE DE TRABALHO  

 

      Segundo os dados do Ministério Do Trabalho e Emprego, os  acidente de trabalho tem 

algumas consequências, tanto para o empregado, quanto pra o empregador e também para o 

estado, por exemplo, a comunicação do acidente de trabalho o CAT, enseja efeitos tanto para 

o trabalhador quanto para o empregador, no caso do empregador, caso não faça a 

comunicação, ele fica sujeito a sofrer uma autuação do Ministério do trabalho que variam de 

R$670, 89 a R$6.708,88, consoante à gravidade do acidente, já no que toca o trabalhador, 

possibilita que ele receba os benefícios do INSS. 

      Já para o estado o custo é maior, ele terá que arcar com custos previdenciários após 15 

dias de afastamento do funcionário. Alguns exemplos dos benefícios suportados pelo estado 

são auxilio doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte.  

      O primeiro é destinado ao indivíduo que esteja incapaz para o trabalho, mesmo que 

temporariamente, por doença, num período de mais de quinze dias consecutivos. A 

incapacidade para o trabalho é atestada por meio de exame realizado pelo INSS, para ter 

direito ao benéfico, é necessário contribuição por, no mínimo 12 meses para a Previdência 

social, algumas doenças são excluídas deste prazo de contribuição de 12 meses, devido o as 

suas particularidades, como a alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante entre varias outras. 

       Já o segundo é um benefício indenizatório para ao segurado pelo INSS quando em 

decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o 

trabalho, ressaltando que a situação é validada pelas perícias médicas do INSS, como se trata 

de indenização não impede que o indivíduo continue trabalhando. 
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      Por seu turno o terceiro é um benefício permanente destinada ao trabalhador incapaz de 

exercer quaisquer atividades laborativas e que também não possa ser reabilitado em outra 

profissão, de acordo com a avalição periódica do médico do INSS. Inicialmente o cidadão 

deve requerer um auxilio- doença que possui os mesmos requisitos da aposentadoria por 

invalidez, após isso caso o médico do INSS constatar a incapacidade permanente para o 

trabalho, sem possibilidade de se recuperar para outra função, a aposentadoria por invalidez 

deverá ser concedida. 

       Por último a pensão por morte é um benéfico pago aos dependentes do segurado do 

INSS, que vier a falecer ou em caso de desaparecimento, tiver sua morte declarada 

judicialmente.  

       De acordo com o observatório digital de saúde e segurança do trabalho, SmartLab, 

aplicativo criado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para monitoramento de 

acidentes de trabalho, aproximadamente a cada 3 (três) horas um trabalhador morre, mais 

ainda, foram registradas 14.431 mortes acidentarias no período de 2012 a 2017. 

 

Gráfico 1 - Registros de Acidentes de Trabalho com Mortes (2012-2017) 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2012-2017). 

      De acordo com o gráfico 01, foram registrados 14.431 acidentes de trabalho com morte 

entre os anos de 2012 a 2017 mesmo com os números altos de registro de morte, os dados do 

MPT apontam uma queda de 7,6% no número de notificações de acidentes de trabalho com 

mortes em 2017 comparado com 2016. 
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Tabela 1 - Gastos da previdência com auxilio Doença Acidentado (2012-2017). 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2012-2017). 

      Desponta-se da tabela acima que houve uma diminuição com os gastos com acidentes de 

trabalho no Brasil no período de 2012 a 2017, em 2012 em torno de R$ 3 bilhões de reais 

foram gastos pelo INSS, já em 2017 o gasto diminuiu para pouco mais de R$ 1 bilhão de 

reais. 

 

 

2.3 DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO COLETIVA. 

 

      O uso do Equipamento de Proteção Individual (E.P.I) surgiu quando os primatas 

utilizavam peles de animais para proteção. Com o passar do tempo, o E.P.I passou por várias 

transformações, conforme a necessidade do homem. Na idade média, os trajes de ferro eram 

utilizados em guerras pelos soldados, estes trajes chegavam a pesar 50 kg exigindo um bom 

preparo físico do cavaleiro. A evolução do E.P.I ocorreu com surgimento de mineradoras, 

metalúrgicas e fundição, nesse setor muitas mortes eram registradas gerando prejuízos 

gigantescos para as indústrias. Com o tempo, após estes grandes eventos constatou que o não 

uso de equipamentos de proteção provocava grandes riscos aos trabalhadores, sendo assim as 

empresas criaram uma maior consciência do uso de itens para proteção durante o expediente 

de trabalho. Em 1978 foram aprovadas diversas normas regulamentadoras de segurança no 
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trabalho (NR). A partir disto, o uso do E.P.I foi regulamentado e tronou-se essencial para as 

diversas atividades e classes de trabalhadores.  

       A Norma Regulamentadora de nº 6 (seis) define o equipamento de Proteção individual, 

que é todo dispositivo ou produto de uso individual a ser utilizado pelo trabalhador, que se 

destina a protegê-lo dos possíveis riscos que ameaçam a sua segurança e sua saúde no 

trabalho. Alguns exemplos que podem ser citados de EPIs são: As luvas de proteção de 

segurança, protetor auricular, capacetes de segurança, óculos ou viseiras de segurança. A NR 

de nº 06 estabelece algumas reponsabilidades tanto para o empregador como para o 

trabalhador a respeito dos EPIs. 

      São reponsabilidades do empregador: Adquirir o EPIs adequado ao risco de cada 

atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o 

trabalhador sobre seu uso adequado.  

      São reponsabilidades do trabalhador: Usar os equipamentos apenas para finalidades a que 

se destina responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer 

alteração que o torne impróprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o 

uso adequado.  

     Com o uso de EPI é possível garantir a proteção e a saúde do trabalhador, e assim evitar 

acidentes. O EPI também protege os colaboradores das chamadas “doenças ocupacionais” que 

podem se agravar com o tempo, comprometendo a sua capacidade de exercer suas atividades. 

Acidentes de trabalho são um dos grandes motivos de afastamento do trabalho, por isso o uso 

de EPI é indispensável. 

     A NR 06 ainda ressalta que o EPC - Equipamento de Proteção Coletiva - que trata-se de 

todo dispositivo ou sistema de âmbito coletivo destinado a preservação da integridade física e 

da saúde dos trabalhadores, tem como objetivo a proteção do trabalhador, porém é de menor 

eficiência, são os exemplos: sinalização de segurança, proteção de partes móveis de máquinas 

e equipamentos, corrimão de escadas, etc. 

 

 

2.4 DA NR-18 

 

      O setor da construção civil é um dos que mais oferece riscos aos seus trabalhadores, pois a 

maioria das tarefas é realizada em condições precárias. Devido à frequência de acidentes 
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nesse setor, a Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) com a finalidade de 

regulamentar as mais diversas condições, nas mais diversas áreas, inclusive na construção 

civil, criou a NR 18 com intuito de auxiliar os trabalhadores em seus locais de trabalho, 

oferecendo as condições mínimas e necessárias para evitar problemas de saúde e acidentes 

causados pelo próprio trabalho. 

      A NR 18 foi uma das normas regulamentadoras publicadas pela portaria nº 3.214, de 08 

de julho de 1978. No início, era voltada para “obras da construção, demolição e reparos”. A 

primeira modificação dessa NR ocorreu em 1983, mais de 10 anos depois, devido o avanço da 

tecnologia e das relações do trabalho, a secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho (SSST) 

iniciou um processo de revisão. Em julho de 1995 foi publicado no diário oficial da União, 

com o nome “Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção”. Os 

principais objetivos da NR 18 é garantir a saúde e a integridade dos trabalhadores; definir as 

atribuições e reponsabilidades as pessoas que administram; fazer previsão dos riscos que 

derivem do processo de execução de obras; determinar medidas de proteção e prevenção que 

evitem ações e situações de riscos; aplicar técnicas de execução que reduzem ao máximo os 

riscos de doenças e acidentes.  Uma disposição importantíssima da NR 18 é o Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da construção (PCMAT) que é um 

programa que estabelece procedimentos de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização, que objetivam implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de 

segurança nos processos, resumindo o PCMAT dita uma série de medidas de segurança a 

serem adotadas durante o desenvolvimento da obra. Os procedimentos de segurança foram 

criados para antecipar os riscos, e assim ter umas estratégias para evitar acidentes de trabalho 

e doenças ocupacionais. O PCMAT é obrigatório para elaboração nos estabelecimentos com 

20 (vinte) trabalhadores ou mais, juntamente com o (PPRA) Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais, conforme o subitem 9.1.3 da norma regulamentadora nº09 e o (PCMSO) 

Programa de Controle médico de Saúde Ocupacional, segundo o subitem 7.2.1 da norma 

regulamentadora nº 07. De acordo com a NR 09 PPRA nada mais é do que a prevenção da 

saúde e da integridade física dos trabalhadores através, da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e consequentemente controle da ocorrência de riscos ambientais de trabalho, 

levando em consideração até a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, 

resumidamente o PPRA visa através da antecipação dos riscos, buscar meios de evitar os 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A NR ainda ressalta no item 9.1.1 que todas as 

empresas independente de tamanho ou segmento precisam elaborar e implantar o PPRA que 

tem validade de 1 ano, porém se durante esse ano, surgirem novos riscos no ambiente de 
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trabalho, e também funções novas na empresa é interessante que seja reavaliado. Segundo o 

subitem 7.2.3 da NR 07 O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e 

diagnóstico precoce dos agravos á saúde relacionadas ao trabalho, inclusive de natureza 

subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos 

irreversíveis á saúde dos trabalhadores, são exemplos de exames que devem ser feitos na 

admissão do trabalhador; periódico; de retorno ao trabalho; de mudanças de função e 

demissional, os PCMSO devem ser feitos por um médico dos Serviços especializados em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). 

      A NR 18 define alguns pontos fundamentais para garantir o conforto, a higiene e o bem – 

estar dos trabalhadores. No item 18.4 “ÁREAS DE VIVÊNCIA” as obras devem se dispor de 

instalações sanitárias, vestiário, alojamento, local de refeições, cozinha quando houver 

preparo de refeições, lavanderia, área de lazer e ambulatório, quando se tratar de frentes de 

trabalho com 50 (cinquenta) ou mais trabalhadores.  

 Instalações sanitárias: Devem ter perfeitas condições de higiene e limpeza contendo 

lavatório, mictório e vaso sanitário, na proporção de 1 (um) conjunto para cada grupo 

de 20 (vinte) trabalhadores ou fração, bem como de chuveiro na proporção de 1 (uma) 

unidade para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração; 

 Vestiário: Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupa dos 

trabalhadores que não residem no local, à localização do vestiário deve ser próxima 

aos alojamentos, sem ligação direta com o local destinado as refeições;  

 Alojamento: Os alojamentos só são obrigatórios se os funcionários morarem no 

canteiro de obra e devem dispor de dormitórios confortáveis e arejados; 

 Local para refeições: Devem ser limpos e higiênicos com pisos e tampos de mesas 

feitos de material liso e lavável e o mesmo não pode ficar em subsolos ou porões da 

edificação; 

 Cozinha: Devem ter ventilação natural ou artificial que permita boa exaustão, ter 

paredes de alvenaria, concreto, madeira equivalente; 

 Área de lazer: Nas áreas de vivência devem ser previstos locais para recreação dos 

trabalhadores alojados, podendo ser utilizados o local de refeições para este fim. 

 

     No item 18.13 “medidas de proteção contra quedas de altura” traz um serie de 

obrigatoriedades relativas às medidas de proteção contra quedas de altura, podendo ser 

citadas.  
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 A instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de 

projeção de matérias;  

 Na periferia da edificação, a instalação de proteção contra queda de trabalhadores e 

proteção de materiais a partir do inicio dos serviços necessários á concretagem da 

primeira laje; 

 A instalação, em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 4 (quatro) 

pavimentos ou altura equivalente, de uma plataforma principal de proteção na altura 

da primeira laje que esteja, no mínimo, um pé-direito acima do nível do terreno; 

 O perímetro da construção de edifícios deve ser fechados com tela (constituída de uma 

barreira protetora contra projeção de materiais e ferramentas), a partir da plataforma 

principal de proteção; 

 O sistema limitador de quedas de altura deve ser composto, no mínimo, por rede de 

segurança; cordas de sustentação ou de amarração e perimétrica da rede; e conjunto 

de sustentação, fixação e ancoragem e acessório de rede; 

 As fases de montagem, deslocamento e desmontagem do sistema limitador de queda 

de altura devem ser supervisionadas pelo responsável técnico pela execução da obra. 

 

      No item 18.18 “Armações de aço” traz um serie de obrigatoriedades relativas às medidas 

de proteção contra armações de aço, podendo ser citadas. 

 

 A dobragem e o corte de vergalhões de aço em obra devem ser feitos sobre bancadas 

ou plataformas apropriadas e estáveis, apoiadas sobre superfícies resistentes, niveladas 

e não escorregadias afastadas da área de circulação de trabalhadores; 

 As armações de pilares, vigas e outras estruturas verticais devem ser apoiadas e 

escoradas para evitar tombamento e desmoronamento; 

 A área de trabalho onde está situada a bancada de armação deve ter cobertura 

resistente para proteção dos trabalhadores contra a queda de materiais e intempéries; 

 É proibida a existência de pontas verticais de vergalhões de aço desprotegidas; 

 Durante a descarga de vergalhões de aço, a área deve ser isolada. 

 

      No item 18.21 “Instalações elétricas” descrevem algumas prevenções de riscos podendo 

ser citados. 
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 A execução e manutenção das elétricas devem ser realizadas por trabalhador 

qualificado, e a supervisão por profissional lealmente habilitado; 

 Somente podem ser realizados serviços nas instalações quando o circuito elétrico não 

estiver energizado; 

 Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o serviço somente poderá ser 

executado após terem sido adotadas as medidas de proteção complementares, sendo 

obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e equipamentos de proteção individual; 

 É proibida a existência de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos elétricos. 

 

 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO.  

 

      Os acidentes típicos representam a maioria das ocorrências (60,88%), seguido pelo de 

trajeto (16,31%) e os decorrentes de doença do trabalho (2,34%). 

 

 

Tabela 2 - Quantidade de acidentes de trabalho no país com e sem CAT registradas. 

 

 

 

Fonte: AEPS (2015), Adaptado. 
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      Lembrando que os acidentes de trabalho geram dois tipos de custo no valor total da obra o 

CUSTO DIRETO aqueles relacionados antes da ocorrência dos acidentes e o CUSTO 

INDIRETO os que ocorrerem após o acidente. CUSTOS DIRETOS estão relacionados à 

prevenção dos acidentes e nos controles implementados nos locais de trabalho são eles: Custo 

dos treinamentos; custos com exames médicos; aquisição de equipamento de segurança 

individual; custos com exames médicos e placa de identificação e de orientação aos 

trabalhadores. Segundo ARAUJO (1998) os custos diretos estão relacionados a 1,5 a 3% do 

custo total da obra. Os CUSTOS INDIRETOS é todo acidente que acontece, com ou sem 

lesão, gera prejuízo econômico e por mais simples que seja dará inicio á geração de uma serie 

de despesas como: Custos do atendimento médico, com tratamentos e reabilitação ao trabalho; 

perdas de máquinas e equipamentos; perda de tempo de trabalho do acidentado e dos 

companheiros de trabalho; perda de motivação e queda na produtividade; tempo de 

recrutamento e gasto com treinamento para o novo colaborador e pagamentos dos 15 dias de 

afastamentos e de possíveis indenizações entre outros. Segundo NORTH, (1992) os custos 

indiretos estão relacionados em torno aproximadamente, 5 a 10% do custo total da obra. 

      A prevenção gera inúmeros benefícios como: A redução de acidentes de trabalho, menores 

gastos, maior produtividade, qualidade no serviço e credibilidade. Enfim, uma redução 

expressiva dos acidentes de trabalho depende de um esforço conjugado de várias partes da 

sociedade e, sobretudo, da disseminação de informações adequadas e que consigam 

sensibilizar os trabalhadores e as empresas a respeito das vantagens da prevenção de acidentes 

e doenças do trabalho. 

      Além disso, importante é mencionar que de acordo com os dados do Instituto Nacional do  

Seguro Social (INSS) os acidentes de trabalho tiveram uma redução de 14% entre os anos 

(2012-2017) no total de registros, os órgãos responsáveis pelos registros de acidentes de 

trabalho ainda verificam tais fatores contribuintes para tal redução, como a greve dos peritos 

do INSS e a redução no número de contribuintes empregados, isto é, não se sabe ao certo o 

que de fato determinou tal redução, se foi à greve, se foi o baixo número de posto de serviço, 

ou ainda, se foi à questão de maior uso de EPI e EPC no ambiente de trabalho que 

proporcionou tal efeito.  
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      Tabela 03 mostra as dez ocupações com mais benefícios pagos pelo INSS na construção 

civil. Temos as atividades de serventes de obras e pedreiro, onde a atividade de servente de 

obra foi registrada no ano de (2012 - 2017) 40.337 registros de acidentes, já a atividade de 

pedreiro foi registrada 27.258 registros de acidentes. 

 

Tabela 3- Incidência de Beneficio Previdenciária por Ocupação (2012-2017) 

 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2012-2017). 
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      A tabela 04 mostra as dez primeiras atividades por Grupos de Agentes Causadores, que, 

mais registraram acidentes de trabalho, sendo que a Máquinas e Equipamentos ficam em 

primeiro lugar com mais de 462.000 registros de acidentes. 

 

Tabela 4 - Registros de Acidentes de Trabalho por Grupos de Agentes Causadores (2012-

2017) 

 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2012-2017). 
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      A região Sudeste teve a maior concentração, totalizando 1.675.693 acidentes ou 55,36%. 

Em seguida, a região Sul teve o segundo maior índice, com o total de 628.867 ou 20,77%. A 

região Sudeste representa a maior taxa de acidentes registrada no país, devido ao alto índice 

de trabalhadores. Comparado com as demais regiões, o Sudeste representa 55,36% dos 

contribuintes de todo o país. 

 

 

Tabela 5 - Registro de acidentes por estados (2012-2017). 

 

 

Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (2012-2017). 
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4.0 – CONCLUSÃO 

 

      Sendo assim, diante do apresentado, verifica-se que as maiores causas de acidente de 

trabalho no Brasil é não utilizar os EPI e EPC adequado, negligência na instrução ao 

trabalhador, falta de conhecimento técnico, atitudes imprudentes, ausência ou negligência na 

fiscalização, não cumprimento de leis trabalhistas, negligência aos direitos dos trabalhadores e 

a não manutenção ou a não reposição de maquinários, sendo que a construção civil é segunda 

atividade que mais causa acidentes, e isto fica comprovado consoante apontamento feito pelo 

INSS, que atesta que as situações que mais geram ocorrências no trabalho na construção civil 

são, as queda em altura, cortes e lacerações, L.E.R (lesões por esforços repetitivos), 

exposições aos sons altos e cansaço. 

       O estudo permite inferir que a falta de Equipamento de Proteção Individual e 

Equipamento de Proteção Coletiva, por exemplo, luva de proteção, abafadores de sons, cinto 

de segurança e ganchos, são a grande causa dos acidentes no trabalho, isto, juntamente com a 

falta de fiscalização, pois, apesar de, por exemplo, estar consagrado no art. 7, inc. XXII, da 

constituição federal de 1988 que o trabalhador tem direito a redução dos riscos inerente ao seu 

serviço, por meio de norma de saúde, higiene e segurança, elas não são efetivadas na maioria 

das empresas, já que fossem, o número de acidentes não seria tão grande no Brasil. Por fim, 

apura-se que o custo com acidentes no trabalho é mais de R$ 26 bilhões de reais segundo 

dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), número extremamente elevado para um 

país que tem tanta regulamentação sobre o tema. 

      Dessa forma, soluções para tal problema, sendo uma das formas de diminuir os números 

abordados, é buscar intensificar as ações de fiscalizações, para que assim, haja menos 

negligência por parte dos empregadores, tendo em vista as normas e equipamentos que 

salvam as vidas dos empregados, com a certeza de que o número de acidentados serão 

reduzidos, porque, um trabalhador mais bem informado, a respeito de sua atividade, o serviço 

tende a ser executado com mais eficiência, além disso, o ambiente de trabalho passa a ser 

mais harmonioso. Aliás, devem-se fazer campanhas que busquem a prevenção dos acidentes 

no trabalho, conscientizando assim, o empregado e empregador, dos direitos deveres sobre a 

matéria. 
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