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RESUMO 

 

Considerando a busca de melhores resultados na segurança do trabalho e avaliar as 
ferramentas aplicadas na gestão da segurança a um programa que visa mudar os 

preceitos comportamentais dos empregados da construção civil e se fazer entender 
a importância de executar medidas para prevenir acidentes nessa área, o 
desenvolvimento desse tema foi abordado na elaboração deste trabalho. Objetiva-se 

expressar a importância da segurança no trabalho aplicado ao setor da construção 
civil para a diminuição de acidentes e como objetivos específicos: descrever o 
processo de criação e implementação das leis no campo da segurança do trabalho; 

analisar os impactos causados pelos acidentes de trabalho na construção civil; e 
identificar as formas possíveis para minimizar os acidentes de trabalho na 
construção civil. Para tanto, procede-se a uma pesquisa descritiva, de abordagem 

qualitativa. É do tipo revisão bibliográfica e tem por finalidade agrupar e sintetizar os 
resultados de pesquisas sobre o tema proposto de maneira clara e objetiva. O 
estudo foi elaborado através de uma busca online das criações científicas nacionais 

e internacionais que retratam sobre o tema abordado. A pesquisa desses assuntos 
será fornecida por meio da base de dados: Scientific Eletronic Library Online – 

SciELO. As palavras que foram utilizadas para a busca online do material: 

“construção civil”, “segurança do trabalho” e “medidas preventivas contra acidentes”. 
Desse modo, observa-se que devido o número elevado de vagas de trabalho 
disponíveis, por conta do surgimento de novas obras, o setor de construção civil, 

abarca também um grande quantitativo de trabalhadores envolvidos em acidentes 
de trabalho. Nesse sentido, percebe-se quão importante é a implementação de 
sistemas gerenciais nos canteiros de obra com o objetivo de diminuir os riscos de 

acidentes de trabalho, o que permite concluir que para que se tenha bons resultados 
nos canteiros de obra é preciso que haja um planejamento e desenvolvimento 
contínuo das ações para que se faça cumprir as medidas de prevenção dos 

acidentes. 
 
Palavras-chave: Construção civil; Segurança; Prevenir acidentes. 
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ABSTRACT 

 

Considering the search for better results in work safety and evaluating the tools 

applied in safety management to a program that aims to change the behavioral 

precepts of construction employees and to understand the importance of 

implementing measures to prevent accidents in this area, development this topic was 

addressed in the elaboration of this work. The objective is to express the importance 

of safety at work applied to the civil construction sector for the reduction of accidents 

and as specific objectives: describe the process of creation and implementation of 

laws in the field of work safety; analyze the impacts caused by work accidents in 

construction; and identify possible ways to minimize work-related accidents in 

construction. To do so, a descriptive, qualitative approach is carried out. It is a 

bibliographical review and aims to group and synthesise the results of research on 

the proposed theme in a clear and objective way. The study was elaborated through 

an online search of the national and international scientific creations that portray on 

the subject approached. The research of these subjects will be provided through the 

database: Scientific Electronic Library Online - SciELO. The words that were used for 

the online search of the material: "civil construction", "work safety" and "preventive 

measures against accidents". Thus, due to the large number of available jobs, due to 

the appearance of new works, the civil construction sector also includes a large 

number of workers involved in industrial accidents. In this sense, one can see how 

important is the implementation of management systems in the construction sites 

with the objective of reducing the risks of work accidents, which allows to conclude 

that in order to have good results in the construction sites it is necessary to have a 

planning and continuous development of the actions to ensure compliance with 

accident prevention measures. 
 
Key-Words: Civil construction; Safety; Prevent accidents. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A segurança do trabalho é um elemento importante para a realização de um 

empreendimento, todavia, em algumas situações é negligenciada, sendo este fator 

recorrente também no setor da construção civil. No campo da construção civil há 

uma série de características que fazem com que seus problemas com segurança 

sejam maiores quando comparados a outros setores, devido o alto grau de risco 

inerente aos serviços desenvolvidos na construção civil e ao grande número de 

acidentes que ocorrem. 

Na área da construção civil, a segurança e a saúde dos trabalhadores são 

norteadas a partir das normas regulamentadoras (NRs). Na prática, a NR-18 orienta 

as atividades praticadas nos canteiros de obra. A norma estabelece diretrizes para 

garantir a segurança no processo de trabalho na área da construção civil. A 

segurança do trabalho é empregada no sentido de promover a proteção do 

trabalhador em seu ambiente de trabalho, visando à redução de acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais.  

O processo preventivo se dá através da conscientização dos envolvidos no 

processo de trabalho e adequação do ambiente onde estão desenvolvidas as 

atividades. Assim sendo, nota-se a relevante necessidade em instituir medidas que 

previnam e conscientizem profissionais e empresários da área para o valor da 

implementação de atitudes preventivas na construção civil, viabilizando no próprio 

trabalhador a magnitude da preservação da vida.  

Para buscar melhores resultados em segurança do trabalho e avaliar as 

ferramentas aplicadas na gestão da segurança a um programa que visa mudar os 

preceitos comportamentais dos empregados da construção civil e se fazer entender 

a importância de executar medidas para prevenir acidentes nessa área, o 

desenvolvimento desse tema foi abordado na elaboração deste trabalho. Para tanto, 

que medidas podem ser utilizadas para reduzir os acidentes de trabalho na 

construção civil? 

Este estudo tem como objetivo expressar a importância da segurança no 

trabalho aplicado ao setor da construção civil para a diminuição de acidentes. Os 

objetivos específicos são: descrever o processo de criação e implementação das leis 

no campo da segurança do trabalho; analisar os impactos causados pelos acidentes 
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de trabalho na construção civil; e identificar as formas possíveis para minimizar os 

acidentes de trabalho na construção civil. 

Trata-se de uma revisão bibliográfica. É do tipo revisão integrativa e tem por 

finalidade agrupar e sintetizar os resultados de pesquisas sobre o tema proposto de 

maneira clara e objetiva, proporcionando um novo material de consulta para o 

aprimoramento dos conhecimentos relacionados com o tema investigado, 

viabilizando um resumo crítico de inúmeros estudos fornecidos e conclusões amplas 

sobre os assuntos expostos. Para realizar esta revisão, foram utilizadas as seguintes 

etapas: estabelecimento do objetivo do trabalho na revisão integrativa, 

estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra (inclusão e exclusão), 

definição dos dados e informações a serem extraídas dos artigos e livros 

selecionados, análise dos resultados adquiridos para posterior apresentação e 

discussão dos resultados (MENDES et al., 2008). O estudo foi elaborado através de 

uma busca online das criações científicas nacionais e internacionais que retratam 

sobre o tema abordado. A pesquisa desses assuntos será fornecida por meio da 

base de dados: Scientific Eletronic Library Online – SciELO. As palavras que foram 

utilizadas para a busca online do material: “construção civil”, “segurança do trabalho” 

e “medidas preventivas contra acidentes”. 
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2. SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A construção civil é uma área que necessita incansavelmente da aplicação de 

métodos, práticas e hábitos relacionados com a segurança do trabalho. Esse ramo é 

um dos principais responsáveis pela incidência de acidentes de trabalho. Por motivo 

da própria natureza da área de construção, os funcionários estão expostos, 

constantemente, a vários riscos diariamente. Devido a esses elevados índices, os 

profissionais responsáveis devem sempre promover atitudes que garantam a 

segurança e prevenção de riscos que interfiram na saúde do trabalhador. 

A construção é um dos ramos mais antigos do mundo. Desde que o homem 

vivia em cavernas até os dias de hoje, a indústria da construção civil passou por um 

grande processo de transformação, seja na área de projetos, de equipamentos seja 

na área pessoal (FIOCRUZ, 2015). 

Conforme Dean (1971), a Revolução Industrial no Brasil ocorreu somente no 

final do século XIX. Assim como nos grandes países europeus, a industrialização 

trouxe inúmeros problemas. Nesse período, mesmo com a Segurança do Trabalho 

não vista como forma efetiva no país, muitos acontecimentos relacionados à 

segurança e saúde do trabalhador foram identificados, principalmente originados por 

equipamentos e máquinas. Depois de vários acidentes ocorridos no ambiente de 

produção de grandes indústrias, em janeiro de 1919 foi criada a primeira lei do 

Brasil, inerente a segurança e saúde do trabalho. O Decreto nº 3724, de 15 de 

Janeiro de 1919, passou a apoiar os trabalhadores e estabelecendo algumas 

obrigações provenientes dos acidentes no trabalho, e amparava a classe trabalhista, 

inclusive no aspecto de indenizações, voltando-se apenas para o setor ferroviário.  

Já em 26 de novembro de 1930, através do Decreto nº 19.433, de 26 de 

Novembro de 1930, surgiu o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Por mais 

que fosse criado o referido Ministério para também ajudar na fiscalização e 

provimento da saúde e segurança do trabalho, foi somente no governo de Getúlio 

Vargas que foi efetivada com mais rigor as práticas de segurança no país. Após 11 

anos da criação do referido decreto, criou-se a Associação Brasileira para a 

Prevenção de Acidentes, e em 1943, surgiu a CLT – Consolidação das Leis do 

Trabalho, no qual o seu capítulo V retrata assuntos voltados à Segurança e Medicina 

do Trabalho, um grande início para o aprimoramento e desenvolvimento para esse 

setor brasileiro.  



 
 

16 
 

Antes da criação da CLT, as condições de trabalho, principalmente nas 

grandes indústrias brasileiras, eram muito precárias. Por exemplo, as fábricas 

possuíam pouca iluminação e ventilação e inúmeras delas, não existiam nem sequer 

instalações sanitárias. Um dos principais objetivos desta legislação seria autorizar 

que o Estado tivesse autonomia para interferir e fiscalizar os assuntos sociais e 

trabalhistas, passando a ser o “corresponsável” pela segurança dos trabalhadores. 

Posteriormente, com a finalidade de realizar estudos e pesquisas relacionados aos 

problemas originados da segurança e medicina do trabalho, criou-se, em 1966, a 

FUNDACENTRO – Fundação Centro Nacional de Segurança Higiene e Medicina do 

Trabalho, que atualmente foi nomeada Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho (CASTRO, 2013).  

A construção civil é um setor onde a saúde e segurança dos trabalhadores 

merece atenção constante, pois é um dos setores responsáveis pelo grande número 

de acidentes de trabalho (SILVA; MENDONÇA, 2012).  Conforme o Art. 19° da Lei 

n° 8.213 de 24 de julho de 1991: 

 

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho 

a serviço da empresa, ou ainda, pelo exercício do trabalho dos 
segurados especiais, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução 
da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária 

(BRASIL, 1991). 
 

Segundo Teixeira e Teixeira (2002) através da Lei nº 6514/77, a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) sofreu uma modificação no capítulo que versa sobre a 

Segurança no Trabalho. Essa modificação regulamentada pela portaria nº 3214/78  

do Ministério do Trabalho engloba 28 Normas Regulamentadoras (NR), que estão 

relacionadas com a saúde, segurança e medicina do trabalho. 

Nesse sentido, a NR4, NR5, NR6 e em especial a NR18 estão relacionadas à 

construção civil. A NR4 regulariza os serviços especializados em engenharia de 

segurança e medicina do trabalho. A NR5 aborda a CIPA. A NR6 dispõe sobre a 

necessidade do uso dos equipamentos de proteção individual (EPI’s). Para efeito 

da NR 9, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos 

existentes nos ambientes de trabalho (Tabela 1).  
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E a NR18 estabelece diretrizes que objetivam implementar medidas de 

prevenção de acidentes nos processos, condições e no meio ambiente de trabalho 

na construção civil (FARIA; GRAEF; SANCHES, 2006). 

 

Tabela 1 - Sistemas para Atendimento da NR 9 

 

ETAPAS 

 

REQUISITOS 

1. Análise de Projetos (Antecipação) Instalações; 

Métodos; 

Processos; 

Modificações; 

Interpretação / Conhecimento de riscos dos 

processos das atividades envolvidas. 

2. Reconhecimento dos Riscos 

Ambientais 

Recursos humanos qualificados para 

avaliação quantitativa e qualitativa. 

3. Avaliação dos Riscos Avaliação dos riscos e comparação com os 

limites previstos na NR 15 ou na ACGIH – 

American Conference of Governmental 

Industrial Higyenists. 

4. Elaboração do Documento-Base Equipamentos de medição dos riscos 

ambientais calibrados e acessórios. 

Conhecimento de Planejamento: 

- Estabelecimento de metas e prioridades; 

- Desenvolvimento de estratégia; 

- Metodologia da ação; 

- Forma de registro; 

- Manutenção e divulgação de dados; 

- Elaboração de cronograma. 

5. Implementação de Medidas de 

Controle 

Desenvolvimento / aprimoramento de 

projetos e implementação de medidas de 

proteção coletiva; 

Adoção de medidas administrativas ou de 

organização do trabalho; 
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Especificação de EPI adequado. 

6. Avaliação Sistemática de Exposição 

ao Risco 

Recursos humanos qualificados para a 

avaliação quantitativa; 

Equipamentos de medição dos riscos 

ambientais calibrados e acessórios; 

Ações preventivas para minimizar 

probabilidade de que os riscos ambientais 

ultrapassem limites de exposição, 

considerando-se o nível de ação. 

7. Programa de Treinamento Recursos audiovisuais, material instrucional, 

profissionais habilitados e disponibilidade dos 

que receberão o treinamento. 

8. Avaliação e Desenvolvimento do 

PPRA 

Auditorias internas preventivas e periódicas, 

observando-se, inclusive o PCMSO;  

Controle sistemático da exposição ao risco 

acima dos níveis de ação. 
 

 

Fonte: Fiocruz, 2015, p. 10. 

 

 

Acidentes de trabalho podem ser ocasionados por causas diretas ou indiretas. 

As causas diretas dos acidentes são divididas em atos inseguros e condições 

inseguras. Os atos inseguros geralmente observados são: ficar junto a cargas 

suspensas; colocar parte do corpo em local perigoso; não utilizar os equipamentos 

de proteção individual, dentre outros. E as condições inseguras, ou seja, que 

comprometem a segurança das pessoas destaca-se: falta de proteção em máquinas 

e equipamentos; pouco espaço; passagens perigosas; instalações com defeitos ou 

inadequadas, dentre outras (ZOCCHIO, 1996). 

Ainda que a preocupação com a segurança e a saúde tenham aumentado nos 

últimos tempos, os números surpreendem negativamente. Segundo a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), acontecem ao menos 60 mil mortes no setor em 

todo o mundo.  

Na construção civil o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) tem 

grande importância no sentido de preservar a vida do trabalhador e de proteger toda 
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a mão de obra que, geralmente, não é qualificada. Muitas vezes, diversos motivos 

justificam o não uso dos equipamentos de proteção, desde incômodo até 

esquecimento da colocação dos EPI’s (AGNELLI; MARTELOZO, 2005).  

Carvalho (2005) apud Bansia; Martosab e Stefanoac (2012) discorrem que no 

setor da construção civil, todos os envolvidos no processo têm o dever de implantar 

a segurança no trabalho.  Nesse aspecto é preciso: levar em conta a segurança e a 

saúde no trabalho desde a fase de planejamento, em todos os trabalhos de 

construção; assegurar a utilização de equipamento de trabalho seguro; colocar 

sinalização de segurança nos locais onde não seja possível evitar a existência de 

perigos ou onde estes não possam ser adequadamente reduzidos através da 

aplicação de medidas preventivas; fornecer equipamento de proteção individual 

adequado; assegurar que os trabalhadores da construção tenham um ambiente de 

trabalho seguro com instalações apropriadas.  

O uso dos EPI’s numa obra é de suma importância para se evitar acidentes, 

principalmente os de pouca gravidade, pois a ação de segurança deve ser sempre 

preventiva e não corretiva (DRAGONNI, 2005). 

Todavia, antes de se implementar um sistema de segurança no trabalho na 

construção civil é preciso discutir medidas para promover a conscientização dos 

trabalhadores como também dos empregadores no processo de trabalho através de 

estratégias de comunicação, fiscalização e ações corretivas. 

 Entende-se que, além do empreiteiro principal, o indivíduo ou organismo que 

exerce o controle sobre o conjunto de atividades também são responsáveis pela 

implementação e fiscalização pelo cumprimento das medidas de segurança. Nesse 

sentido, nas obras destinadas à exploração de atividade econômica, em especial na 

construção civil, atuam várias empreiteiras cujas ações são coordenadas pela 

empresa que é responsável pelo empreendimento e, portanto, cabe a essa empresa 

a fiscalização pelo cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho 

(FILGUEIRAS et al., 2015).  
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3. IMPACTOS CAUSADOS PELOS ACIDENTES DE TRABALHO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Os acidentes de trabalho podem resultar em afastamento do emprego, 

interromper o processo produtivo, gerar prejuízos físicos, psicológicos e financeiros, 

além de causar ferimentos de gravidade variada e levar o indivíduo a morte. Nesse 

contexto, destaca-se que, os acidentes de trabalho, além de causar sofrimento para 

as vítimas, também gera sofrimento para as famílias e perda de dinheiro para as 

empresas, que para a produtividade econômica do país, gera resultados negativos 

(GUETHS, 2009). 

Em 1999, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou que 4% do 

Produto Interno Bruto mundial são empregados para custear doenças relacionadas 

ao trabalho, nesse escopo também se encontram as faltas ao trabalho para 

tratamento de saúde, por incapacitação ou seguro, gerando despesas com o 

pagamento de benefícios previdenciários, dinheiro este, que poderia estar sendo 

empregado para outras políticas sociais (GUETHS, 2009). 

Os custos com acidentes de trabalho podem ser classificados como diretos, 

estes, estão associados aos tratamentos e reabilitações médicas; custos indiretos, 

relacionados com as oportunidades perdidas para trabalhadores, empregadores e 

sociedade; e por fim, os custos humanos, que referem-se à redução de qualidade de 

vida do trabalhador (SOARES, 2008). 

Em 2013 o Ministério da Previdência Social aponta para deficiência existente 

nos postos de trabalho e a falta de capacitação do trabalhador brasileiro, devido ao 

elevado quantitativo de acidentes de trabalho no Brasil (SOARES, 2008). 

Em 2015, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou que entre 2008 

e 2013 o Brasil gostou em torno de 50.094 bilhões de reais com despesas referentes 

a acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. Somado a este fato, no 

ano de 2013, verificou-se que a construção civil apresentou o maior índice de 

fatalidades, atingindo o valor de 451 óbitos (AEAT, 2013). 

Em 2017, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou 549.405 

acidentes de trabalho, que se comparado com os anos de 2015 e 2016, houve uma 

diminuição. Os dados referenciados anteriormente, estão representados no Quadro 

1, de acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social 2017. 
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Quadro 1 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, 

segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no Brasil. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNAE, (2017). 

 

 

É importante salientar que os acidentes de trabalho afetam toda a sociedade, 

pois é quem paga os impostos e nesse contexto, o dinheiro deixa de ser investido na 

promoção da saúde, segurança, educação e lazer. Já a empresa, por conta dos 

acidentes de trabalho, por vezes, perde sua mão de obra especializada, evidencia a 

diminuição da produtividade e rendimentos, além de assumir despesas com hospital, 

medicamento e muitas das vezes, apoio psicossocial e reparação judicial, ações 

essas, previstas em lei. O governo precisa pagar pensões e nesse sentido, verbas 

que poderiam ser utilizadas em outras políticas são direcionadas para pagamentos 

de pensões. Todavia nada se compara ao sofrimento dos trabalhadores e de suas 

famílias, que por conta da interrupção do emprego, tem a renda familiar reduzida, 

bem como gastos, dor física e psicológica (AEAT, 2013). 

As principais causas de acidente de trabalho podem ser agrupadas em 

causas objetivas, que são as causas que se vinculam aos métodos e utensílios de 

trabalho; e as causas subjetivas, que são as causas que dependem da pessoa do 

trabalhador (FUNDACENTRO, 1980 apud GUETHS, 2009).  

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

Quadro 2 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, 

destaque para trabalhadores da indústria extrativa e construção civil. 
 

Subgrupos da CBO 

QUANTIDADE DE ACIDENTES DE TRABALHO 

Total 

Com CAT Registrada 

Sem CAT 
Registrada Total 

Motivo 

Típico Trajeto 

Doença 
do 

Trabalho 

TOTAL 578.935 474.736 354.084 108.150 12.502 104.199 

Membros das FA 2 2 2       -       -       - 

Policiais Militares       -       -       -       -       -       - 

Bombeiros  2 2 2       -       -       - 

Vendedores de serviços do 
comércio 21.165 21.165 12.908 7.969 288       - 

Produtores na exploração 
agronegócio 180 180 159 21       -       - 

Trabalhadores na exploração 
agronegócio 15.477 15.477 13.959 1.406 112       - 

Trabalhadores da indústria 
extrativa e construção civil 31.131 31.131 26.415 4.263 453       - 

Trabalhadores da transformação 
de metais e de compósitos 29.092 29.092 24.336 3.680 1.076       - 

Joalheiros, vidreiros, ceramistas 
e afins 1.280 1.280 1.045 214 21       - 

     

   Fonte: CBO, 2016. 

 

  

No Brasil, quando o assunto é custo com acidentes de trabalho, grande parte 

desses custos é de responsabilidade do Ministério da Previdência Social que, 

através do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), é incumbido de garantir o 

direito à previdência social. Na esfera da previdência social, acidente de trabalho, 

refere-se às lesões decorrentes de causas externas, aos traumas ocorridos no 

ambiente de trabalho quando exerce suas atividades laborais e/ou durante o trajeto 

de ida ou retorno do trabalho, e às doenças ocupacionais (GUETHS, 2009).  

 Ainda segundo a FUNDACENTRO (1980) apud GUETHS (2009), alguns 

fatores que levam a atos inseguros ou a condições inseguras na indústria da 

construção civil, podem ser relacionados (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Fatores responsáveis pelos atos e condições inseguras na construção 

civil 

 

Situação 

 

Fatores 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Atos Inseguros 

Inadaptação entre homem e função: Muitas 

vezes indivíduos são colocados a 

desenvolver atividades específicas de 

determinada função para as quais não se 

encontram preparados. 

Desconhecimento dos riscos da função 

e/ou da forma de evitá-los: muito dos atos 

inseguros são resultantes do 

desconhecimento, por parte dos 

trabalhadores, dos riscos a que ficam 

expostos durante a realização de 

determinadas atividades. 

Desajustamento: muitos indivíduos não se 

enquadram, não aceitam determinadas 

situações de trabalho, impossibilitando seu 

ajuste às condições existentes, mesmo 

que estas sejam adequadas. 

 

 
 
 

 
Condições Inseguras  

No canteiro de obras: áreas insuficientes, 

pisos fracos e irregulares, excesso de 

ruídos e trepidações, falta de ordem e 

limpeza, instalações impróprias ou com 

defeitos, falta de sinalização etc. 

No maquinário: localização imprópria, falta 

de proteção em partes móveis e pontos de 

agarramento, defeitos etc.  

Na proteção do trabalhador: insuficiente ou 

totalmente ausente, roupa e calçados 

inapropriados, equipamentos de proteção 

com defeito etc.  

Fonte: FUNDACENTRO, (1980) apud GUETHS (2009). 
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Os acidentes de trabalho acarretam na maioria dos eventos a diminuição da 

produtividade do trabalho devido o afastamento provisório ou permanente do 

profissional acidentado.  Nesse sentido os impactos econômicos decorrentes desse 

agravo à saúde são evidentes quando avaliado os gastos diretos e indiretos que 

esses tipos de eventos ocasionam (LIMA et al., 2017). 

Para que haja uma redução do número de casos de acidentes de trabalho e 

concomitantemente do custo nas finanças ocasionadas algumas vezes pela 

negligência das normas de segurança no trabalho é preciso sensibilizar os 

envolvidos para que adotem práticas que busquem minimizar e/ou eliminar os riscos 

de acidentes no ambiente de trabalho (LIMA et al., 2017). 

 A grande maioria das empresas no Brasil compreende que a saúde e 

proteção do trabalhador são temas importantes e precisam ser trabalhados junto a 

seus colaboradores, todavia os índices de acidentes são altos (NASCIMENTO et al., 

2009).  Portanto, cabe aos empregadores implementar políticas de capacitação e 

conscientização para empregados, além de promover a fiscalização contínua para a 

adequação do ambiente de trabalho por parte dos órgãos públicos e das próprias 

empresas contratantes (LIMA et al., 2017).  
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4.  FORMAS POSSÍVEIS PARA MINIMIZAR OS ACIDENTES DE TRABALHO NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

O rigoroso cumprimento das normas regulamentadoras, pelos supervisores e 

operários, é o requisito primordial para viabilizar a redução no triste índice brasileiro 

de acidentes na área da construção. Os trabalhos rotineiros, alinhados com a 

execução prática dos trabalhadores, remetem uma ideia de autoconfiança, 

proporcionando alguns vícios que podem colaborar com inúmeras desatenções e 

cuidados com a segurança (DALCUL, 2001).  

Os canteiros de obras geram um ambiente de trabalho muito propício ao 

surgimento de acidentes, que ora poderiam ser evitados. A organização e a 

prevenção são fatores que podem evitar que profissionais da área da construção 

civil sofram algum dano à saúde. Desta forma é imprescindível supervisionar os 

operários e incentivá-los a cultivarem o respeito aos procedimentos voltados à 

segurança do trabalho, bem como cumprirem todas as exigências apontadas pelas 

NR’s. 

A construção civil é responsável por muitos acidentes no trabalho, pois 
exige que seus funcionários se exponham a fatores de risco, como calor, 
altura, ruídos e esforços repetitivos, contribuindo para aumentar os riscos de 
acidentes no trabalho. Nota-se ainda que a falta de cultura, de exigência e 
de consciência profissional, além da despreocupação com o trabalhador, 
gera números elevados de acidentes e doenças do trabalho, que muitas 
vezes podem ser fatais (DALCUL, 2001). 

 

Colocar em prática as normas regulamentadoras exige, dos engenheiros e 

supervisores, um constante aprimoramento do conhecimento. Inúmeras são as 

exigências e dicas para a prevenção de acidentes constante nas NR’s.  Nada 

adiantaria se essas não forem disseminadas e colocadas em práticas nas obras. A 

NR 5 sugere a criação da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) para 

evitar o surgimento de acidentes e doenças oriundas do ambiente de trabalho. A sua 

formação é feita por membros dos empregados e empregadores e seus principais 

deveres é apontar os riscos do processo no ambiente do trabalho e inspecionar as 

condições de trabalho, viabilizando a disseminação de informações de segurança 

para todos trabalhadores (MENDES, 2013). 

O adestramento dos operários reduz, consideravelmente, o índice de 

acidentes na construção civil. A realização de cursos na área, o aprimoramento de 
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técnicas de segurança, palestras incentivadoras e motivadoras antes da jornada de 

trabalho(conhecida como DDS) adestram os funcionários e contribuem para 

minimizar a porcentagem de erros e acidentes nos canteiros de obras (MORTELE, 

2014). 

MOTERLE (2014) efetivou na prática medidas de segurança no trabalho, 

quando realizou treinamentos sobre o tema e implementou mudanças no canteiro de 

obras seguindo o preconizado pelas Normas Regulamentadoras. Com o intuito de 

garantir as medidas de segurança dos trabalhadores da obra foram colocadas 

sinalizações (Figura 1). 

 

Figura 1 – Sinalizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOTERLE, p. 33, 2014. 

 

 

Segundo o mesmo autor, para a eficácia dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI’s) e dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) foram 

necessárias visitas constantes no ambiente da obra, para zelar em campo pela 

eficácia das medidas adotadas. As medidas de proteção coletiva nos canteiros de 

obra são entendidas como medidas de proteção de um conjunto de trabalhadores 

(Figuras 2 -4). 

 

 



 
 

27 
 

  

Figura 2 - Antes e depois da implantação de EPI’s/EPC’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOTERLE, p. 34, 2014 

 

 

 

Figura 3 – Antes e depois da implantação de EPC’s - Escadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOTERLE, p. 35, 2014 
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Figura 4 – Antes e depois do sistema elétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MOTERLE, p. 36, 2014 

 

 

A construção civil segue 5 (cinco) principais documentos que servem para 

promover a redução dos acidentes nos canteiros de obras: PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional), DDS (Diálogo Diário de Segurança) e PT (Permissão de trabalho) 

(PEIXOTO, 2017). 

O PPRA é baseado na NR 9 e tem como principal objetivo é apontar os 

possíveis riscos químicos, físicos e biológicos no ambiente de trabalho e prover 

ações que previnam esses tipos de desastres. Inserir o PPRA nas obras é 

obrigatório para as obras onde se admitem funcionários que são regidos pela CLT, 

não levando em consideração o grau de risco ou a totalidade dos funcionários  

(SALIBA, 2014). 

O PCMAT é normatizado pela NR 18, da Portaria número 3.214, elaborada 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 1978. Esse programa deve viabilizar 

mecanismos de segurança e acompanhamento dos processos, antecipando-se à 

realização das obras. A norma regulamentadora supracitada estabelece que o 
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PCMAT deve ser colocado em obras onde possuam no mínimo 20 trabalhadores  

(FARIA; GRAEF; SANCHES, 2006). 

O PCMSO é baseado na NR 7 e foi aprovado pela Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho e visa promover acompanhamentos relacionados,evitando 

acidentes do trabalho, lesões, diminuição dos gastos com reparos à saúde dos 

trabalhadores. Os médicos vão até os ambientes de trabalho e fiscalizam e avaliam 

as condições de trabalho inerentes à saúde dos profissionais, tais como: calor, 

ruídos, iluminação, ventilação e outros fatores que atuem diretamente no trabalhador  

(PEIXOTO, 2017). 

A DDS é uma “ferramenta” de suma importância para os mais variados 

canteiros de obras. É uma espécie de reunião com todos os trabalhadores 

envolvidos na obra antes de iniciar a jornada de trabalho. Nesse encontro é feito 

uma espécie de diálogo interligando-o com adestramentos e histórias verídicas da 

área, onde visem despertar nos funcionários a elevação da conscientização e 

importância do cumprimento de todas as normas e atitudes relacionadas com a 

segurança do trabalho (MORTELE, 2014). 

O PT, baseado na NR 34, é uma espécie de documento onde se utiliza 

funcionários que acessem áreas que ofereçam risco a saúde do trabalhador, tais 

como: áreas com trabalho a quente, trabalho em altura, trabalho em espaço 

confinado, escavações, emprego com explosivos e outras que julgarem necessárias. 

Esse documento pode servir para restringir, por exemplo, áreas de risco ou uso de 

equipamentos que ofereçam perigos ao trabalhador, devendo ser devidamente 

preenchido e sempre ser revalidado. (CARMO, 2017). 

Para Moterle (2014) é notório que haja uma evolução no campo da 

construção civil, pois desse modo, melhorias nas áreas técnicas, construtivas e na 

atenção aos trabalhadores serão implementadas e resultarão em índices menores 

de acidentes de trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Devido o número elevado de vagas de trabalho disponíveis, por conta do 

surgimento de novas obras, o setor de construção civil, abarca também um grande 

quantitativo de trabalhadores envolvidos em acidentes de trabalho. Nesse sentido, 

percebe-se quão importante é a implementação de sistemas gerenciais nos 

canteiros de obra com o objetivo de diminuir os riscos de acidentes de trabalho.  

Em relação aos impactos dos acidentes de trabalho, observou-se que além de 

causar sofrimento para as vítimas, sofrimento físico, psicológico e/ou financeiros, as 

famílias destes trabalhadores também acabam sendo afetadas. Outro fator relevante 

é que os acidentes de trabalho, devido ao afastamento desse trabalhador geram 

uma perda financeira às empresas e concomitantemente gera uma baixa 

produtividade econômica para o país. 

Para que se tenha bons resultados nos canteiros de obra é preciso que haja 

um planejamento e desenvolvimento contínuo das ações para que se faça cumprir 

as medidas de prevenção dos acidentes. Nesse contexto é preciso que se tenha um 

ambiente seguro, com o fornecimento de equipamentos de proteção individual e 

coletiva adequados e que se implemente programas de educação permanente com 

os trabalhadores e assim fazendo com que, estes, entendam a importância de 

prevenir os acidentes, cooperando com as normas.  
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