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MARTINS, Erick Oliveira. Melhores técnicas para a implementação da NR-18 em 
edificações de pequeno e médio porte. 2018. 36p. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Anhanguera de 
Niterói, Niterói, 2018. 

 

RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de salientar os acidentes do trabalho dentro da 
construção civil, assim como sua divisão por grandes regiões, demonstrando uma 
diretriz dentro da indústria civil que possa ser seguido para que se tenha uma 
minoração dos acidentes do trabalho na construção civil. Boas práticas se tornam 
relevantes e são apresentadas para que se tenha um bom êxito na qualidade da 
execução da NR-18 para que em toda a área da indústria civil possa ter um 
ambiente de trabalho seguro e que traga a seus operários uma tranquilidade na 
execução de seus respectivos trabalhos dentro de um canteiro de obras. A 
construção civil tem grande importância dentro do cenário econômico do país, pois 
qualquer empresa seja ela nacional ou internacional necessita de uma construção 
ou uma adequação das normas brasileiras para que possa ser instalada e com isso 
a construção civil tem um papel relevante, auxiliando para que tudo aconteça de 
forma organizada e sem que haja imprevistos como, por exemplo, os acidentes no 
meio da construção, reforma, exprimindo assim, a importância do planejamento da 
segurança do trabalho. 
 

Palavras-chave: Construção Civil; Segurança do Trabalho; Melhores Técnicas; 
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and medium- sized buildings. 2018. 36p. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 
Niterói, 2018. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to emphasize emphasize job’s accidents in constructions, as their 
division for large regions that demonstrate the guideline into civil industry that could 
be followed to obtain a reduction in levels of occupational accidents  in civil 
construction. Good practices become relevant and are showed to adquire quality 
success in RN-18 execution in order that every civil industry area could have security 
workplace that gives their workers tranquility to do theirs respective functions into a 
construction size. The civil construction has great importance in economic scenario of 
the country because any company, can be its national or international, it needs to 
implement or to adequate brazilian regulations to it be instaled, thereby civil 
construction has a relevant function to assist that everything occurs in organized form 
without unexpected things, for example accidents that happen in buildings and 
reforms, expressing  importance of security job’s planning. 
 

Key-words: Civil Construction; Labor Safety’s; Best Techniques; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para que o setor de construção civil se torne cada vez mais seguro é 

indispensável que a segurança nos processos de preparação para obra progrida 

lado a lado com a construção, na medida em que o setor se expande se faz 

necessário que seus mecanismos de segurança também se tornem mais 

desenvolvidos. O Acidente de Trabalho (AT) pode ser considerado uma das 

possíveis perdas dos ativos intangíveis de um processo de trabalho, cuja gestão da 

produção apresenta falhas de concepção e de funcionamento. Os acidentes de 

trabalho são eventos antigos, porém seu estudo somente ganhou importância na 

sociedade após a Revolução Industrial, devido à necessidade de regulamentar as 

condições de trabalho e com isso prevenir a ocorrência de acidentes e doenças 

ocupacionais. 

A aplicação de métodos de segurança adequados com a obra a ser 

executada faz com que ocorra uma minoração no número de falhas, evitando logo, a 

decorrência de acidentes e seus efeitos. Torna-se necessário uma assimilação sobre 

suas causas e seus números para que seja compreendida a importância da 

segurança do trabalho na indústria da construção civil. 

Segurança do trabalho, não se trata apenas sobre a qualidade do meio 

laboral, mas também prevenção a futuros danos à empresa, que poderiam ser 

evitados se os responsáveis tomassem consciência dos riscos a que se expõe o 

trabalhador, tomassem medidas preventivas para evita-los. A relevância deste 

trabalho é buscar através de boas técnicas mostrar o que pode ser feito para 

potencializar ainda mais a segurança no meio da indústria civil. 

Conforme os Anuários Estatístico da Previdência Social (2013 e 2016) 

relataram que, entre os anos de 2011 e 2016 houve um grande índice de acidentes 

do trabalho resultados na construção civil no Brasil. Quais as diretrizes para que 

ocorra melhoria progressiva no índice de acidentes de trabalho na área construtiva? 

A finalidade deste trabalho é apontar práticas e boas condutas que resultam 

na melhoria das ações e na redução dos índices de acidentes do trabalho. Para tal, 

apresentar as atividades e práticas que merecem atenção tendo como objetivos: 

estudar os tipos de acidentes mais comuns de serem deparados na construção civil 

em edificações de pequeno e médio porte, estudar técnicas avaliadas positivamente 
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quanto à queda no índice de acidentes e pesquisar melhores técnicas que resultam 

no bom êxito qualitativo da NR-18 nas construções. 

No intuito de obter maior esclarecimento e entendimento do referido tema a 

metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho seguirá revisão 

bibliográfica (teses, dissertações, artigos científicos, livros), bem como dados 

estatísticos (2011 até 2016) de assuntos relacionados ao tema. Será coletado dados 

de órgãos públicos que tem ligação direta com o tema como, por exemplo, o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS), a Previdência Social e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). O trabalho, portanto, tem cunho qualitativo e 

descritivo, utilizando revisão da literatura para apoiar a resposta à situação 

problema. O período dos artigos pesquisados foram os trabalhos publicados nos 

últimos 15 anos. 
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2. CONSTRUÇÃO CIVIL E SUA LIGAÇÃO COM ACIDENTES NO BRASIL  

 

Segundo Costa (2009), a construção civil é responsável por grande parte dos 

acidentes do trabalho. No site do Ministério Previdência Social é divulgado os 

índices de acidentes em determinadas atividades, este índice é obtido depois de se 

realizar cálculos que mostram os incidentes de acidente. Os índices são taxas que 

determinam a incidência dos acidentes ocorridos no grupo analisado. Na NBR 

14.280 tem-se o índice de frequência e gravidade, assim como o Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS) estabelece as taxas de incidências de 

Acidentes de Trabalho, taxa Mortalidade e Taxa de Letalidade. 

Conforme mostram as Tabelas 1 e 2, nos anos de 2014, 2015 e 2016 os 

acidentes ocorridos na indústria civil tem ligação direta com a quantidade de 

estabelecimentos inseridos no mercado de trabalho. 

 

Tabela 1: Número de estabelecimentos na construção civil. 
 

 

                             Fonte: ADAPTADO - RAIS/ MTPS. 

Na tabela 1, o Ministério do Trabalho e Providência Social (MTPS) trouxe em 

evidencia a relação estabelecimento/ acidente, onde torna exteriorizado uma 
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conexão direta do crescimento dos acidentes com o crescimento da indústria da 

construção civil. 

Na tabela 2, o Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) expõe o 

número total de acidentes no setor da construção civil nos anos de 2014, 2015 e 

2016, sendo dividido em acidentes do tipo típico, de trajeto e doença do trabalho. 

Tabela 2: Quantidade de acidentes do trabalho da construção civil - 2014/2016. 

 

                Fonte: ADAPTADO - Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) 2016. 

 

Tendo os dados do Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do AEPS 

que ao passar dos anos de 2014, 2015 e 2016 teve-se uma queda na quantidade de 

estabelecimentos da indústria civil, fazendo com que fosse minorada, por 

consequência, a quantidade de acidentes do trabalho. 

De acordo com Costa (2009), um acidente não é originado por apenas um 

razão, mas por diversos motivos, que se somam. Podem-se dividir as causas dos 

acidentes em causas humanas e materiais: 

• Causas humanas - são intervenções causadas pelo ser humano e pode ter 

como exemplo: incapacidade física ou mental, falta de conhecimento ou experiência, 

stress, descumprimento de normas, regras e modos operatórios, dentre outras; 

• Causas materiais – esta diretamente ligado às questões técnicas e físicas 

que se sucedem de forma arriscada, salientada pelo meio ambiente, ou defeitos dos 

equipamentos utilizados. 
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Se tratando da Construção Civil tem-se a Norma Regulamentadora 18 (NR-

18), elaborada a partir da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. Esta, 

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. 

De acordo com Figueira (2010), o setor de Construção Civil é constituído por 

diversas atividades com níveis diversos de dificuldades ligadas entre si. Os variados 

métodos tecnológicos, conectando diversos tipos de solicitações, sendo acomodado 

desde indústrias de tecnologia de ponta e capital intensivo, como cimento, 

siderurgia, química, até milhares de microempresas de serviços, a maior parte com 

baixo conteúdo tecnológico. 

A área de Construção Civil engloba todos os procedimentos de construção de 

obras, como atividades referentes às funções de planejamento/ organização, projeto, 

execução e manutenção de obras que constam patologias ou até mesmo como 

reforço, tais como edifícios, estradas, portos, túneis e obras de saneamento, 

acarretando assim, em diversos meios que, não tomando as devidas precauções 

podem se tornar meios de afastamento de trabalhadores por invalidação diante de 

um acidente. Na Figura 1 é apresentado como se compõe a indústria civil dividindo 

seus setores e suas devidas participações no Produto Interno Bruto (PIB). 

 
 

Figura 1: Composição da Cadeia Produtiva da Construção. 

 

 

                               Fonte: ABRAMAT e FGV, 2017. 
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Devido ao grande número de trabalhadores inseridos no meio da construção 

civil se faz necessário um levantamento do quantitativo de pessoas envolvidas neste 

meio, para que se possa ter o entendimento da dimensão do mercado construtivo no 

Brasil. A Tabela 3 mostra o número de trabalhadores formais no setor no ano de 

2016, sendo dividido por regiões. 

 

Tabela 3: Número de trabalhadores formais no setor da construção civil. 

 

 

Fonte: RAIS 2016-MTPS. 
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Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), de acordo 

com que torna evidenciado no gráfico acima, que demonstra o número de 

trabalhadores formais no setor da construção civil, torna-se evidente a grande 

diferença da região sudeste, onde se predomina as grandes empresas, fazendo 

assim, que seja disponibilizada uma grande oferta de trabalho tornando-se assim, a 

região onde a grande maioria da população busca uma oportunidade de emprego. 

Já na região norte, onde tem um número significativamente reduzido de empregos, 

tornando assim uma região com menos influência de mão de obra do país e de 

funcionários do meio construtivo, por não ter uma vasta disputa por espaço como se 

tem na região sudeste. 

Segundo Costa (2015), essa classificação por regiões, principalmente a 

grande diferença entre a região sudeste e norte, vai de colisão diretamente da 

história econômica dessas regiões e a tendência é que se prossiga nos próximos 

anos uma maior oferta de mão de obra para a região economicamente mais 

desenvolvida, pois a ocorrência dos acidentes de trabalho está extremamente ligada 

à quantidade de empresas em atividade nos locais especificados, e 

consequentemente de trabalhadores exercendo suas atividades no mercado da 

construção civil. 

De acordo com Costa (2015), dentro da região sudeste os estados de São 

Paulo e Minas Gerais, onde ocorre uma grande demanda de investimentos em uma 

quantidade relativamente considerável das fontes de economia da região e do país, 

são os estados que proporcionam por consequência números muito altos de 

acidentes, cerca de aproximadamente 81% em 2010, 83% em 2011 e 79% em 2012, 

ou seja, mais da metade de toda a região. Quando se olha para o estado do Espírito 

Santo, Costa mostra exatamente o contrário, com a falta de investimentos no meio 

construtivo e défice de empregabilidade, o estado apresente uma pequena 

porcentagem de acidentes, por conta da sua relação proporcional com a pequena 

quantidade de empresas instaladas no local, cerca de 7% em 2010, 6% em 2011 e 

os mesmos 6% no ano de 2012. 

Ainda segundo Costa (2015) a região sudeste é a que apresenta a maior 

influência no setor econômico da construção civil, pois segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e o Ministério do Trabalho e Previdência Social, 

uma grande parte das obras, das empresas, assim como seus investimentos, obras, 

serviços de construção civil, assim como seus operários ocupam cargos diretamente 
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ligados à construção civil estão inseridos na região, se tornando assim a grande 

potência no Brasil de empregabilidade na área construção civil, no entanto, torna-se 

o local com maior preocupação com a segurança pelos números apresentados de 

trabalhadores. 
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3. TÉCNICAS POSITIVAS QUANTO À QUEDA NO ÍNDICE DE ACIDENTES  

 

Segundo Costa (2009), Herbert William Heinrich, um dos pioneiros na 

segurança industrial, estudava para entender o grau de gravidade e acidentes sem 

lesão. Em 1931 Heinrich salientou que para cada lesão incapacitante havia 29 

lesões leves e 300 acidentes sem a ocorrência de lesão, como mostra na figura 2. 

 

Figura 2: Triangulo de Heinrich (1931). 

 

                                        Fonte: Costa (2009). 

 

A Figura 2 salientou a proporcionalidade dos acidentes segundo estudos de 

Heinrich, para que possa se entender a gravidade de cada tipo de lesão e com que 

frequência é ocorrida. 

As práticas de ferramentas de reparo e prevenção de acidentes têm como 

objetivo a busca pelo progresso do ambiente de trabalho por meio de uma série de 

medidas preventivas com intuito de abordar aspectos relacionados à melhoria da 

organização geral do espaço físico e das mudanças comportamentais das pessoas 

envolvidas nos processos de trabalho. Os riscos de acidentes estão presentes 

cotidianamente dentre os ambientes de trabalho, desta forma, deve-se planejar boas 

práticas de gestão de saúde e segurança no trabalho no âmbito das empresas, 

reduzindo e até mesmo prevenindo estas doenças e acidentes eminentes às 
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atividades, evitando assim custos e prejuízos não planejados, conforme diz Medeiros 

(2016). 

O Ministério do Trabalho e Emprego (1995) insertou novos requisitos 

obrigatórios para a área da construção, como exemplo destes requisitos se encontra 

o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

Civil (PCMAT) que está estabelecido na NR-18, buscando reduzir o número de 

acidentes na construção civil, tornou-se rotineiro a preocupação com a segurança do 

trabalhador. O planejamento é a etapa inicial de todo canteiro de obras, não deve-se 

começar uma obra sem antes conhecer todo o canteiro, a obra a ser executa, assim 

como todos os recursos que serão utilizados dentro da construção. Antes de realizar 

qualquer atitude tem-se que realizar uma analise de todas as informações possíveis 

que trará um bom êxito qualitativo da NR-18, é necessário que seja explorado todos 

os projetos e que haja um entendimento da característica de cada um deles, sendo 

aberto uma troca de informação com o projetista e demais responsáveis por cada 

projeto para que se tenha a minoração dos acidentes e uma prevenção dos 

acidentes dentro da obra. 

De acordo com o PCMAT, deve-se garantir, por ações preventivas, a 

integridade física e a saúde do trabalhador da construção civil, assim como inclui 

também os funcionários terceirizados, fornecedores, contratantes, visitantes ou 

qualquer pessoa que atua direta ou indiretamente na realização de uma obra, 

através da determinação de atribuições e responsabilidades à equipe que estará 

responsável pela administração da obra. Toda ação tomada dentro do canteiro de 

obras gera uma reação futura dentro da construção, seja ela um aspecto positivo ou 

negativo, por exemplo, caso não haja um bom planejamento para evitar os acidentes 

do trabalho, assim que futuramente venha ocorrer um será um funcionário a menos 

para executar a obra trazendo assim, um retardo na entrega da obra, fazendo com 

que o cronograma estabelecido previamente seja comprometido ou até mesmo 

havendo uma nova contratação para compensar a falta vai haver uma despesa não 

esperado dentro da obra. 

Além do PCMAT a NR-18 também estabelece outro mecanismo para que 

possa ser minorado o risco e doenças decorrentes do trabalho propriamente dito, 

assim como sua prevenção, este mecanismo foi dado o nome de Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA), conforme o PCMAT salienta. 
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A NR18 estabelece que mesmo com a utilização de mecanismos de auxílio a 

prevenção de doenças e acidentes não deve ser excluído a aplicação dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como por exemplo os fones de ouvido 

para prevenir contra ruídos, os óculos para ajudar na proteção ocular caso tenha, 

por exemplo, algum material perfuro cortante em um local que trás riscos, assim 

como as luvas, para que possa ser evitado o corte, que é um acidente bem comum 

dentro da construção civil, por conta de madeiras ou materiais que trazem risco de 

cortes profundos ou superficiais. O calçado é também um EPI de extrema 

importância, por evitar acidentes extremamente comuns dentro da construção que 

são a queda de materiais, por exemplo, Entre outros meios que tem-se dentro da 

NR18 para que  seja estabelecido uma garantia de proteção dos operários atuando 

dentro da construção civil. 

Segundo a Lei 8.213/1991, em relação à prevenção de acidentes do trabalho, 

é exposto que a empresa é a instituição responsável pelo fornecimento e uso das 

medidas coletivas e individuais de proteção, constituindo também, contravenção 

penal, podendo ser punível com multa, caso a empresa deixe de cumprir as normas 

estabelecidas para que a segurança do trabalhador seja efetiva no trabalho. Sendo 

necessário que haja um esclarecimento de todas as informações necessárias sobre 

os riscos das operações a serem desempenhadas e do produto que serão 

manuseados. 

Toda e qualquer atividade de prevenção de acidentes deverá ser planejada 

através de um programa de segurança e medicina do trabalho. Para que esse 

programa seja eficiente, algumas diretrizes devem ser observadas (Fundacentro/SP, 

1980 apud COSTELLA, 1999, p. 39): 

 Definir a programação de todas as tarefas e serviços, para que se 

tenha uma redução ao mínimo dos danos humanos, materiais e 

econômicos; 

 Estabelecimento de um sistema efetivo para identificar e suprimir os 

riscos ocupacionais; 

 Disponibilidade e vigilância para que se utilizem os equipamentos de 

proteção individuais e coletivos e que toda máquina, equipamento ou 

ferramentas tenha sua proteção adequada; 

 Implantação de um sistema eficiente de inspeção e manutenção de 

máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho; 
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 Investigação dos acidentes, determinando as razões e tomando as 

providências necessárias, para impossibilitar sua ocorrência e 

repetição. 

 Estabelecimento de um programa para manter o interesse e 

colaboração de todos os níveis da empresa. 

 

De acordo com Medeiros (2016), diante mão, deve-se fundamentar uma 

análise preliminar das condições de trabalho. Esta visão traz o favorecimento à 

percepção de um panorama de como estão sendo desenvolvidas as etapas de 

trabalho, permitindo assim a elaboração de estratégias que vão subsidiar as ações 

que expõem o trabalhador às fontes de perigo. A partir dessa abordagem e 

conclusão destas análises, deve-se resguardar o trabalhador quanto a um maior 

tempo de exposição com a fonte de perigo, além da proximidade e frequência dessa 

exposição. 

Medeiros (2016) ainda reforça que as fases dos processos que envolvem 

essas análises compreendem uma identificação das características dos 

trabalhadores envolvidos, da empresa e dos ambientes de trabalho. Deve-se 

verificar também a situação da empresa em relação à execução da legislação e de 

acordos ou contratos firmados entre ambos. Como também, mapear os processos 

de produção e as atividades relacionadas, para um conhecimento destas etapas de 

trabalho. Diante dessas observações, é de fundamental importância prever como 

está sendo implementada e mantida a política de saúde e segurança da empresa, se 

há ou não garantia de tratamentos de desvios, incidentes, acidentes, doenças, como 

também se são previstas ações emergenciais, corretivas e que trazem uma 

diminuição. 

A diretriz se norteia por um funcionário responsável e capacitado de 

segurança e saúde tendo suas bases atualizadas de acordo com o que é solicitado 

na norma responsável, esclarecido e que por conta disso tenha a capacidade de ser 

o guia das vertentes no que deve ser decidido com relação à sua especialidade. 

Primeiramente este profissional deve ter o entendimento necessário de tudo o que 

for possível sobre as metodologias de gerenciamento e gestão, tendo o foco direto 

naquele que é aplicado em seu local de trabalho, não podendo esquecer que a 

referência mais importante vem sempre do juízo entre as diferentes correntes e 

direções sobre o mesmo assunto ligado ao entendimento dentro da realidade da 
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empresa que ele atua. Não se pode deixar de lado, também, por ser extremamente 

importante a utilização da troca de informações com outros colegas que é muito 

proveitosa e de grande aprendizado. Devendo-se procurar entender e 

principalmente ter o conhecimento das experiências que já existem dentro da 

construção e se possível, utilizar do diálogo com os empregados da firma, ouvindo o 

lado que mais importa e mais é atingido nisso tudo, pois é o funcionário que será 

diretamente impactado na ocorrência de um acidente, de acordo com Cosmo Palasio 

(2003). 

Ainda segundo Palasio (2003) em uma investigação simplificada, o melhor 

sistema é aquele que tem seu funcionamento efetivo, que de pra sentir a diferença 

em sua utilização. Da uma ideia de algo inabitual, porém muitas empresas estão 

sobrecarregadas de mecanismos que não atingem a finalidade que aparentemente 

parece algo básico. Um sistema que possui um grande dimensionamento, que seja 

até mesmo enigmático demais para a realidade do local, com toda certeza terá uma 

serventia de adereço e no decorrer do tempo trará como causa inúmeros problemas 

e dificuldades. De outro modo, um sistema que não esteja completo, com falta de 

informação ou meramente tenha sido reproduzido de outra provocará um resultado 

semelhante ou até o mesmo resultado. Vale-se ainda ressaltar que a direção, o 

norteamento para os sistemas de gestão é irreversível, independentemente do 

modismo e de ainda ser um período delicado para grande parte das empresas 

brasileiras ou instaladas no Brasil e por muitas vezes ter-se acidentes por 

imprudência do funcionário. 

A Indústria da Construção Civil (ICC) é responsável por um dos maiores 

índices de ocorrência de Acidente do Trabalho (AT). Como essa situação tem a 

necessidade de um apoio financeiro maior, faz com que os cofres públicos sofram 

um encarecimento, considerando-se que o pagamento da indenização ou benefício 

ao trabalhador é feito pela Previdência Social, tem-se então, empenho 

governamental de revisar as normas de segurança relacionadas à construção civil. 

Os custos para implantação de sistemas de saúde e segurança nos canteiros de 

obras estão estimados de 1,5 a 2,5 % sobre o seu valor total (SILVEIRA et al., 2005, 

p. 1). 

Estudos do Comitê de Edificações de Porto Alegre mostram que boa parte 

dos acidentes na construção civil ocorrem na parte da manhã, antes do almoço, 

ocasionados por hipoglicemia que leva a tonturas ou desmaios. Em 2008, a 
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construção civil era a 5ª colocada no Brasil, em acidentes de trabalho, com 

percentual de 6,2%. 
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4. TÉCNICAS QUE ACARRETAM UM BOM ÊXITO DA NR-18 NAS 

CONSTRUÇÕES 

 

Segundo Costella (1999), a NR 18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho 

na Indústria da Construção) é uma norma especialmente voltada para o setor da 

construção e estabelece diretrizes que objetivam a implementação de medidas de 

controle e sistemas preventivos de segurança na indústria da construção. Esta nova 

redação da NR 18, aprovada em julho de 1995, foi idealizada por uma comissão 

tripartite (representantes de empregados, empregadores e do governo), a qual ainda 

discute a NR 18 através dos comitês permanentes estaduais e nacional. A NR 18 

abrange os mais diversos aspectos de um canteiro de obras, como as áreas de 

vivência, a movimentação e transporte de pessoas e materiais, as escavações, 

fundações e desmonte de rochas e proteção contra quedas em altura. Dentre as 

exigências da norma, pode-se destacar o PCMAT, para empresas com mais de 20 

trabalhadores, o qual deverá incluir, segundo o item 18.3.4 da norma: 

 Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades 

e operações, com a devida analise dos riscos adequada as fases da 

obra e suas respectivas medidas preventivas; 

 O projeto das proteções coletivas em conformidade comas etapas da 

execução da obra; 

 A especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem 

utilizadas; 

 Cronograma de implantação; 

 Layout do canteiro de obras. 

Segundo Gários (2003) na indústria civil, seja a construção de pequeno, 

médio ou grande porte, inúmeros são os acidentes que podem ocorrer, nas tabelas a 

seguir, são apresentados exemplos de causas e medidas preventivas de alguns 

acidentes que pode ocorrer em uma obra. 

Na tabela 4 Gários (2003) evidencia o número de acidentes do trabalho na 

construção civil levando em consideração o risco de quedas dos funcionários por 

diversas causas de trabalho como, por exemplo, abertura nos pisos, escorregões, 

escadas em locais inapropriados e por ausência de sinalização no terreno da 

construção. 
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Tabela 4: Acidentes do trabalho – Risco de quedas das pessoas. 

 

                       Fonte: ADAPTADO, Gários (2003). 

Na tabela 4 Gários (2003) mostrou que diante das causas dos acidentes, 

muitos são os meios de prevenção como a proteção de beiradas, organização dos 

canteiros de obra e a utilização de sinalização como meio de extrema importância 

para que muitos acidentes sejam evitados. 

A tabela 5 torna evidente o risco de quedas dos materiais e objetos contidos 

numa construção civil, assim trazendo como algumas causas a colocação ou até 

mesmo o esquecimento de materiais nas beiradas das construções, a não 

amarração/ proteção adequada de materiais que serão utilizados na obra e tendo 

como princípio para a utilização o seu içamento, por motivos próprios do material, 

assim como também mostra como causa a falta de habilidade, pratica e 

especialização para que seja utilizado determinado equipamento indispensável para 

o bom andamento da obra, tendo em vista a importância da utilização dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), pois torna mais seguro a utilização de 

determinados materiais e a proteção de acidentes, como por exemplo, a utilização 

dos equipamentos que protegem a cabeça, que pode proteger contra quedas de 

materiais que estejam alocados próximos a locais que pode ocorrer a queda do 

mesmo de acordo com Gários (2003) salientou na tabela. 



 29 

 

 

Tabela 5: Acidentes do trabalho – Risco de quedas de objetos e materiais. 

 

                          Fonte: ADAPTADO, Gários (2003). 

Na tabela 5 Gários (2003) trouxe os meios de prevenção extremamente 

efetivos na construção como, por exemplo, tornar evidente a importância da 

qualificação profissional que traz a minoração dos acidentes causados por falta de 

habilidade pelo manuseio de materiais que trazem o risco de quedas, assim como a 

busca por evitar que um material se sobreponha ao outro, principalmente próximo a 

locais com risco evidente de queda. Ter uma visão apurada daquilo que pode 

ocorrer no futuro por conta de materiais com suas condições de uso comprometidas 

também é algo importante para que seja evitado acidentes indesejados. 

A tabela 6 traz em questão os acidentes relacionados a perfurações e cortes 

por determinados materiais, trazendo como causa importante quando se tem um 

local de trabalho com uma organização precária, deixando o ambiente 

extremamente propício para que ocorra o dado acidente, assim como a má 

conservação de materiais como, por exemplo, materiais que tem como 
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consequência de uma má administração o princípio de ferrugem ou até mesmo ter 

sido tomado pela ferrugem de forma quase ou completa conforma mostra Gários 

(2003). 

Tabela 6: Acidentes do trabalho – Risco de golpes, perfurações e cortes por 

objeto. 

 

                           Fonte: ADAPTADO, Gários (2003). 

Na tabela 6 Gários (2003) externou ações importantes e inevitáveis para o 

trabalho em um canteiro de obras mais seguro. É necessário ressaltar como 

prevenção a utilização dos EPI’s obrigatórios, pois estes preservam a incidência de 

grande parte dos acidentes ligados a construção civil, principalmente aqueles que 

tem como causa motivos extremamente mais simples e que, normalmente, por este 

motivo são esquecidos no canteiro de obras, passando despercebidos. 

Quando se trata do risco de explosões e incêndios no canteiro de obras, tem-

se como uma de suas causas a realização de fogueiras na obra, pois não tomando 

as devidas precauções, pode-se, sem que seja notado, queimar algum fio de 

equipamento que esteja em utilização, assim como o uso de instalações elétricas 

provisórias que estejam com defeito e em péssimo estado de conservação, podendo 

até mesmo já ter sido esquecido no tempo, sofrendo ação de chuvas etc, como 

constatou Gários (2003) na tabela 7. 
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Tabela 7: Acidentes do trabalho – Risco de explosões e incêndio. 

 

                            Fonte: ADAPTADO, Gários (2003). 

Como demonstrou Gários (2003) na tabela 7 salientou métodos preventivos 

que não devem ser esquecidos pelas empresas e seus funcionários, como evitar a 

queima de lixos ou de qualquer material que não será mais utilizado no canteiro. 

Salientou também que não deve ser esquecido de realizar a proteção de tubos de 

oxigênio dos raios solares, por motivo de evitar os dados riscos. 

Assim, também, de acordo com Gários (2003), tem-se as causas e as 

prevenções com acidentes diretamente ligados a contatos com substâncias nocivas 

em estrutura de concreto, tendo como causa o manuseio de produtos químicos, 

substâncias tóxicas, inflamáveis ou corrosivas sem a utilização de equipamentos de 

proteção individual, tendo assim como medida de prevenção deste acidente a 

utilização dos equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos de 

segurança ampla visão ou protetor facial, avental de Policloreto de Vinila (PVC), 

botas impermeáveis e máscaras semi-facial. Além disso, prover o local de ventilação 

exaustora. 

Segundo Gários (2003), algumas das normas básicas de segurança são: 

 As ferramentas de mão deverão ser transportadas de maneira segura, 

para evitar queda; 
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 Todos os vãos dos pavimentos (elevadores, escadas, etc.) deverão ser 

protegidos com guarda-corpo, rodapé e corrimão; 

 As normas de segurança para a desforma, cunhamento, etc. deverão 

ser rigorosamente cumpridas; 

 O acesso ao interior da obra, desde o local dos barracões, deverá ser 

protegido com cobertura de madeira; 

  Na concretagem das lajes deverão ser utilizados pranchões, 

organizando plataformas de trabalho, sem pisar nas armaduras; 

  A limpeza e a ordem, tanto no canteiro de trabalho, como onde está se 

desformando, é indispensável. Em relação à madeira, deve ser 

desprovida de pontas e empilhada em locais que não são de 

passagem obrigatória do pessoal. A mesma recomendação deverá ser 

seguida no caso de fôrmas metálicas; 

  Quando a grua içar armaduras e fôrmas, o pessoal não deverá estar 

abaixo das cargas suspensas; 

 

E algumas medidas de proteção coletiva, de acordo com Gários (2003): 

 O caminho da obra em direção ao local dos vestiários, refeitórios, etc. 

deverá ser protegido com uma cobertura de madeira, quando 

necessário. 

 Todos os vãos, tanto horizontais como verticais, deverão ser 

protegidos com guarda-corpo de 1,20 m de altura e 0,20 m de rodapé, 

ou serão fechados; 

 Deverá ser proibido uso de cordas com bandeirolas e sinalização para 

substituir o guarda-corpo. Essa sinalização só deverá ser empregada 

para delimitar locais de trabalho; 

 À medida que o número de pavimentos da obra aumentarem, os 

andaimes deverão ser montados com o piso forrado e com guarda-

corpos com rodapé ou alvenaria como proteção; 

 As redes ou telas deverão ser fixadas em todo o perímetro da fachada. 

Não deverá haver espaço livre entre as telas, que deverão ficar unidas 

em todo perímetro da obra. 
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Diante disso, segundo Costa (2015), é notório que a questão de acidente 

relacionado ao trabalho na construção civil deve ser introduzido como uma das 

prioridades de um canteiro de obras, assim como tem-se a necessidade de um 

controle mais eficiente por parte das empresas e as instituições de comissão 

trabalhista. Tendo em vista que, além de prevenir o aumento das estatísticas de 

acidentes, deve haver um emprego de planejamento, levando em conta as 

particularidades de cada uma das regiões brasileiras, assinalando as falhas e 

buscando estudar soluções através de estudos mais apurados, a fim de diminuir 

meticulosamente esses números, de modo a ter a segurança e saúde do trabalhador 

garantidos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De maneira sucinta este trabalhou apresentou as melhores técnicas para que 

se tenha um bom êxito na qualidade de execução dos itens propostos na NR-18, 

trazendo em questão causas humanas e materiais que causam acidentes na 

construção civil quando, na maioria das vezes não ocorre um bom planejamento da 

obra de forma geral. 

O trabalho alcançou seu objetivo trazendo em questão algumas técnicas e 

boas condutas que demonstram que pode não ser extremamente simples evitar os 

acidentes, mas que tomando as precauções necessárias todo o conjunto da 

construção civil acaba saindo no lucro por não ter algo que trave o bom andamento 

das construções. 

Existem muitos tipos de acidentes e formas de evita-los, mas todos giram em 

torno da empresa e do próprio operário em colaborar para a minoração dos 

acidentes, uma vez que apresentadas as técnicas fica mais claro o que deve ser 

observado com cuidado dentro de uma construção. Tornando importante também, 

um futuro trabalho detalhado tratando da relação quantidade de empresas x 

acidentes do trabalho. 
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