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Resumo: A construção civil necessita que os colaboradores utilizem frequentemente 

equipamentos de segurança. Esses elementos são de vital importância, para conservar a 

plenitude física dos profissionais que atuam neste ramo.  Desta forma, é possível observar o 

quão é extremamente importante realizar estudos dirigidos das técnicas e equipamentos para 

garantir cada vez mais segurança ao serem utilizados por estes profissionais. O trabalho 

apresenta um estudo de caso em uma obra pública, realizado na cidade de Itumbiara-GO, com 

objetivo principal de explorar regimes normativos que devem ser seguidos para cada vez mais 

manter integridade das pessoas que ali se encontram. Por fim, foi feito um estudo acerca de 

variados tipos de equipamentos de proteção individuais (EPI’s), apresentou-se novas propostas 

de EPI’s, destacando os que possuem melhores desempenhos quando comparado com outros já 

usados no mercado. Conforme o trabalho produzido e com as análises feitas em campo, foram 

difundidas propostas de novos equipamentos que demostraram como ótimas opções, 

apresentando resultados melhores ao se comparado com os já utilizados na atualidade. 

 

Palavras-chave: Equipamentos de proteção; Segurança do trabalho; EPI na Construção Civil. 

 

OCCUPATIONAL SAFETY IN CIVIL CONSTRUCTION: a case study of risks to the 

integrity of workers in a public work in the city of Itumbiara-GO  

 

Abstract: The construction industry requires employees to frequently use safety equipment. 

These elements are of vital importance, to preserve the physical plenitude of the professionals 

who work in this branch.  In this way, it is possible to observe how extremely important it is 

to conduct studies directed at techniques and equipment to guarantee more and more safety 

when used by these professionals. The work presents a case study in a public construction site, 

in the city of Itumbiara-GO, with the main objective of exploring normative regimes that must 

be followed to maintain the integrity of the people who are there. Finally, a study will be done 
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on various types of personal protective equipment (PPE's), presenting new proposals for PPE's, 

highlighting those that have better performance when compared with others already used in 

the market. According to the work produced and with the analysis done in the field, proposals 

for new equipment were disseminated that demonstrated to be great options, presenting better 

results when compared to those already used today. 

 

Keywords: Protective equipment; Workplace safety; EPI in Civil Construction  

 

 

1. Introdução 

 

A construção civil é um dos ramos econômicos no Brasil que mais gera emprego, 

entretanto, devido ao grande número de trabalhadores, o não cumprimento das normas 

regulamentadoras e aos altos riscos tanto do empregado quanto do empregador, ocasionam 

diversos acidentes e mortes dos colaboradores nos últimos anos. 

Barsano (2018) define que a segurança do trabalho é a ciência que analisa as 

possíveis situações que podem gerar acidentes e incidentes enquanto o trabalhador realiza uma 

atividade. Seu foco principal é de preservar  as pessoas de doenças ocupacionais, acidentes, e 

várias outras formas de riscos a saúde do profissional. Para ele, seu objetivo é alcançado no 

momento em que proporciona um local de trabalho seguro e saudável ao empregado e 

empregador.  

Situações de acidentes levam cada vez mais o cenário atual de estudar sobre a 

implantação de sistemas de segurança e saúde no trabalho uma vez que, seu objetivo devem ser 

os resultados em que a gestão irá trazer para a empresa mediante a redução de custos com 

incidentes e acidentes, garantia de produtividade, além de que tudo isso contribui para um 

ambiente de trabalho cada vez mais seguro.  

Lago (2006) diz que é fundamental que os colaboradores auxiliem para também 

seguir e ajudar na melhoria da qualidade de vida, na preservação da saúde,  relações de trabalho 

entre outras, sendo que tudo isso diminui situações ruins, como doenças ocupacionais e óbitos. 

A definição da legislação nacional conforme o decreto n O 93.413, de 15 de outubro 

de 1986, traz que devem ser feitos determinações em adotarem medidas de prevenção e 
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limitação das situações de riscos no ambiente de trabalho, priorizando as medidas de proteções 

coletivas em relação as individuais, como o uso de EPI (CHAGAS, 2011). 

O objetivo principal deste trabalho é demonstrar o quão é necessário fazer a 

utilização dos equipamentos de segurança independente do tipo de obra, enfatizando as 

normativas que devem serem seguidas juntamente com as normas técnicas.  

Os objetivos específicos são de: 

• Expor trabalhos desenvolvidos na construção civil dando destaque nas situações de 

segurança e saúde dos funcionários; 

• Mostrar equipamentos de proteção individual – EPI; 

• Evidenciar mínimos críterios de proteção a serem seguidos em trabalhos realizados 

em altura; 

• Indicar novas propostas de equipamentos a serem utilizados. 

 

 

2. Cenário da segurança do trabalho na área da construção civil 

 

A construção civil, levando em consideração de forma global, é o setor que possui 

mais índices de ocorrências de acidentes de trabalho, sendo que muitos deles tem resultados 

trágicos e até mesmo mortes.  

No Brasil, um trabalhador da área da construção civil tem geralmente três vezes 

mais chances de morrer em decorrências de acidentes do que em qualquer outro país que possui 

desenvolvimento no mundo. 

Esse são dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT): 

• Chile: 26 mortes por ano; 

• Estados Unidos: 200 mortes por ano; 

• União Europeia: 1.300 mortes por ano; 

• China: 1.500 mortes por ano (estimativa); 

• Brasil: 26.424 acidentes por ano. 

Esses resultados do Brasil, são desde lesões leves no qual necessitam de afastamento 

do trabalho, lesões graves, incapacidades de forma permanente e mortes. Mesmo esses 

sendo dados estimativos exatos que talvez não demonstre uma noção próxima ao exato, 
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o INSS em 1999 estima que 28% era oriundos de mortes ou incapacidades prementes. 

Isso resulta em aproximadamente 7.400 casos por ano (RODRIGUES, 2013). 

De acordo com os diversos dados existentes, o Brasil é considerado como o 

primeiro na colocação com mais acidentes na construção civil. Um dos motivos óbvios é devido 

ao descumprimento das normas regulamentadoras e falta de seguir as de medidas de segurança. 

Com isso, é muito comum de se observar que vários trabalhadores desconhecem e/ou nunca 

tiveram nenhum tipo de treinamento tanto por desinteresse próprio ou até mesmo por 

negligência dos empregadores. 

Desta forma, este presente trabalho foi desenvolvido afim de apresentar em forma 

de estudo de caso em relação a uma obra pública da cidade de Itumbiara-GO. O intuito principal 

é discorrer sobre as situações observadas dando ênfase em reavaliar as normas técnicas. 

 

 

2.1 Condições de segurança e saúde 

 

Os andaimes são equipamentos bastante utilizados nas construções, visto que são 

plataformas erguidas constituídas em forma de estruturas provisórias para contribuir com o 

trabalho vertical e acesso em níveis variados. Eles podem ser fabricados in loco ou alugados de 

empresas cadastradas e que seguem as normativas exigidas. Esses equipamentos devem seguir 

alguns critérios como o de oferecer segurança a todos os usuários. Além disso, é possível 

encontrar seis tipos de andaimes e plataformas mediante a NR 18, sendo: 

Plataforma de trabalho de cremalheira: seus itens fundamentais para sua 

estrutura é os cabos de alimentação com dupla isolação, motofreio, limites elétricos de percurso 

inferior e superior, dispositivos eletrônicos que impeçam a sua movimentação quando os seus 

acessos estão abertos, botão de parada de emergência, dispositivo mecânico de emergência, 

plugues/tomadas blindadas, força para suportar a carga mínima do piso de trabalho e das 

também em suas extensões telescópicas 150kgf/m, etc; 

Plataforma elevatória móvel de trabalho – PEMT: este elemento deve ter 

mecanismos de segurança afim de garantir o perfeito nivelamento no ponto de trabalho, sistema 

de proteção contra quedas com intuito de atender as especificações definidas pelo fabricante, 

alça interna de apoio, sistema sonoro automático para sinalizar durante a subida e descida, 
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horímetro, elemento de emergência com possibilidade de abaixar o trabalhador e também a 

plataforma até o solo em decorrências de pane elétrica, hidráulica ou mecânica, botão para 

parada de emergência e proteção contra choque elétrico; 

Andaime Simplesmente Apoiado: são apoiados em sapatas em cima de bases 

rígidas e feito o nivelamento para suportar os esforços atuantes e também as cargas transmitidas, 

tendo de ser fixados quando for necessário; 

Andaime Suspenso: estes devem ter capacidade de resistir no mínimo a três vezes 

os esforços atuantes e ser preexistido de projeto elaborado através de profissionais habilitados 

de forma legal; 

Andaime Suspenso Motorizado: sua estrutura necessita de cabos de alimentação 

de isolação dupla, limitador em relação ao fim de curso superior e também ao batente, 

plugues/tomadas blindadas, quando tiver inclinação superior a 15º (quinze graus) e dispositivo 

mecânico de emergência, deve ter elementos que impeçam a sua movimentação; 

Cadeira suspensa: estes elementos são muito utilizados em diversas atividades no 

qual não seja possível instalar andaimes ou plataformas de trabalho, uma vez que a cadeira 

suspensa tem que possuir sustentação através de cabos de aço ou até mesmo de fibra sintética, 

possuir sistema com dispositivo de descida com trava de segurança dupla, ter sistema de subida 

e descida com trava dupla de segurança quando a sua sustentação for mediante a cabos de aço, 

já quando for de fibra sintética, necessita de cinto de segurança para segurar o trabalhador. 

 

 

2.2 Tipos de EPI’s e seus usos 

 

De acordo com a NR 6, os EPI’s são todos os elementos ou dispositivos em que o 

colaborador utiliza de maneira individual afim de proteger e trazer segurança no trabalho. Seu 

objetivo principal é orientar e enfatizar de que é extremamente necessário usar de forma correta 

os EPI’s. A norma é fundamental e deve ser aplicada em diversos locais de trabalho pois torna 

o ambiente mais saudável e seguro para os colaboradores. Esses equipamentos, independente 

se é nacional ou importado, tem a necessidade de possuir certificado de aprovação, pois esse 

certificado expõe sobre a qualidade do produto e se realmente irá trazer segurança as pessoas. 

Um ponto importante a se destacar, é que o empregador é obrigado a fornecer gratuitamente a 
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todos os trabalhadores os EPI’s. Cada um deve receber conforme ao risco envolvido nas áreas 

de atuação e todos eles devem estar em perfeito funcionamento e estado de conservação.  

A empresa tem a responsabilidade e direito de exigir que seu funcionário use de 

forma correta para prevenir acidentes. Caso o equipamento esteja danificado, deve ser feita 

imediatamente a substituição e usar apenas os que estejam devidamente certificados com o selo 

de aprovação dos órgãos avaliadores. Além disso, as empresas tem a responsabilidade de 

orientar a forma de utilizar cada um dos equipamentos e responsabilizar pela manutenção e 

higienização dos mesmos. 

Em relação ao fabricante, é obrigatório comercializar somente os EPI’s que 

possuírem o certificado de aprovação (CA), requerer o número do lote de fabricação, as devidas 

instruções técnicas no idioma nacional para que oriente sobre a utilização do equipamento, 

manutenção, limitações e qualquer outra informação necessária para o entendimento e uso do 

mesmo. Promover a integração das pessoas é fundamental, desta forma, devem serem feitos 

adaptações para atendê-los. 

Como inúmeros produtos tem validade, é extremamente importante, principalmente 

para equipamentos que tem o fundamento de fornecer segurança as pessoas, informar conforme 

o CA que os EPI’s têm validade de 5 anos mediante aos laudos de ensaios. Sendo assim, é 

imprescindível que todos os equipamentos venham com todas as suas informações visíveis 

como o nome comercial da empresa que o fabricou, o lote e também o número do CA.  

Os equipamentos são divididos conforme o seu objetivo de proteção. O capacete 

tem a função de proteger cabeça contra impactos de objetos. Os óculos visam fazer a proteção 

dos olhos contra radiação infravermelha e ultravioleta, impactos de partículas, luminosidade. 

Já em relação a face, tem o protetor fácil e também a máscara de solda. 

Para os ouvidos tem o protetor auditivo que protege em relação aos níveis de 

pressão sonora. Outro EPI que cuida dos membros superiores são os cremes para proteção. 

Além disso, tem as luvas elimina os ricos com choques elétricos, agentes abrasivos, biológicos 

e químicos, cortes e também contra a umidade. Tem também as dedeiras, manga e braçadeiras. 
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2.3 Trabalhos realizados alturas 

 

A NR 35 traz as determinações sobre as exigências que devem serem seguidas para 

quando se trata de serviços feitos em altura. Ela foi desenvolvida com intuito de reduzir riscos 

de queda, de tal forma que busca garantir a saúde e segurança dos trabalhadores independente 

se é de forma indireta ou direta com suas funções realizadas em altura. 

Ela designa as obrigações tanto dos trabalhadores quanto o empregador, define 

sobre a necessidade de treinamento e capacitação, determina as premissas de planejamento, 

organização e execução ao longo da execução das atividades. 

Mediante os conceitos da norma, os trabalhos em altura envolvem todas as 

atividades que são executadas acima de dois metros em relação ao nível inferior em que tem 

risco de queda. 

Para realizar serviços em altura, é fundamental seguir as exigências presumidos na 

norma como a elaboração dos documentos de análise de riscos (AR), permissão de trabalho 

(PT), caso exista, os certificados de treinamentos, procedimentos operacionais, plano de 

emergência da empresa, atestado de saúde ocupacional (ASO) e os registros de inspeções dos 

EPI’s/acessórios/ancoragens.  

Quando tem a necessidade de fazer serviços em altura, deve utilizar os 

equipamentos fundamentais que é o cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte de 

posicionamento, talabarte contra queda em I ou Y, trava queda, trava queda deslizante, trava 

queda retrátil e equipamentos de necessidades adicionais.  

Em relação aos equipamentos adicionais, os mesmos são divididos entre capacete 

com jugular, óculos de proteção, luvas de proteção e calçado de segurança. 

Todo e qualquer EPI, deve ser usado conforme a necessidade e também risco em 

que o trabalhador irá ser submetido.  

Em relação a temática deste trabalho, foi feito a analise de riscos oriundos da falta 

ou até mesmo insuficiência dos equipamentos em que foram verificados os EPI’s, utilizados 

nos trabalhos em altura no Cento de Iniciação ao Esporte (CIE). A figura 1 e 2 apresenta 

execução da obra sem uso dos devidos EPI’s.  
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Figura 1 – Processo de execução da obra sem a utilização dos EPI’s. 

Fonte: Autor. 

 

Conforme as imagens apresentadas acima, é simples de ver que os funcionários não 

utilizam todos os EPI’s básicos determinados pela NR 5 de acordo com sua função, como os 

óculos, capacete, máscara e respirador, entre outros. Esses são equipamentos frequentemente 

empregues em todos os canteiros de obras, porém, não basta apenas estes, é fundamental 

também analisar que de acordo com os casos apresentados, tem situações que envolve altura, 

portanto, também deve se atentar aos EPI’s relacionados a queda com os talabartes simples, 

trava quedas, talabartes ajustáveis, talabartes em Y e todos os outros que previnem a ocorrência 

de acidentes altura. 

 

 

2.4 Apresentando tecnologias eficientes a segurança do trabalho 

 

Como em todas as profissões, é necessário cada dia mais encontrar novas formas 

para melhorar os serviços desenvolvidos pelas empresas. Desta forma, na construção civil, 

tratando a questão de minimizar os riscos aos colaboradores e dando ênfase ao tema de 

segurança do trabalho, é fundamental trabalhar juntamente com as tecnologias, uma vez que, o 

avanço tecnológico está sempre em constante mudança e em busca de novos métodos para 

minimizar o tempo gasto com as tarefas e tomar decisões cada vez mais exatas em várias 

atividades. 

O Governo Federal, em 2018, desenvolveu um software chamado eSocial no qual 

se tornou obrigatório fazer registro no sistema das diversas informações em relação a pontos 

importantes dos serviços efetuados por empresas brasileiras, sendo que esses dados relacionam 

com os acidentes de trabalho. 
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Os óculos 3D surgiram com fundamentos básicos de fazer a simulação de ambientes 

em três dimensões no qual retrata situações que podem acontecer no trabalho. Com isso, se 

torna possível realizar treinamentos com os servidores e qualifica-los para aumentar cada vez 

mais a sua experiência. O uso deste equipamento ajuda os colaboradores a terem menos duvidas 

e ficar conscientes das situações de risco que podem estar sujeitos, além de também promover 

uma experiencia divertida. 

 

Figura 2 – Treinamento virtual de observação de riscos. 

Fonte: Metso, 2017. 

 

Além dos óculos 3D, outra tecnologia que agrega muito para esta área de segurança 

do trabalho, são os capacetes inteligentes que devido a possuírem sensores, fazem a detecção 

rapidamente de qualquer tipo de impactos e também comandos para a central após ocorrer 

qualquer tipo de vibração atuante sobre o capacete. Sendo assim, a segurança se torna cada vez 

maior, principalmente quando se trata de obras de grande porte, pois tem um grande quadro de 

trabalhadores.  

 

Figura 3 - Realidade virtual. 

Fonte: Ufsc, 2019. 
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Para as empresas, é extremamente importante investirem em capacitações dos seus 

empregados pois quando ocorrem acidentes de trabalho, elas podem ser responsabilizadas pelos 

ocorridos, tem gastos adicionais e ainda podem ter a equipe reduzida com o afastamento de 

colaboradores. 

 

Figura 4 - Capacete inteligente. 

Fonte: Mitti, 2015. 

 

Outras ferramentas que vem crescendo muito no mercado, é os aplicativos de 

monitoramento, como por o exemplo o de notificação em relação aos EPI’s. O aplicativo 

desenvolvido pela ONSAFETY, faz a gestão e notifica com as informações de quando deve ser 

trocado, registra as inspeções e até mesmo entrega dos novos. Esses aplicativos otimizam e 

muito as atividades de monitoria das empresas, além disso, já registram de forma automática a 

comunicação de acidente de trabalho (CAT) gerando relatórios e registrando todas as 

informações necessárias para a segurança e saúde no trabalho. 

 

 

3. Resultados da análise 

 

Mediante as análises feitas, foram observadas que é extremamente necessário o 

emprego destes equipamentos. Destaca-se que utilizar os óculos 3D e o capacete inteligente, 

evidenciam que são ótimas opções para reduzir de forma considerável a frequência de 

ocorrências dos acidentes nos canteiros de obras, pois, após realizar capacitações da equipe, da 

possibilidade de agir de forma rápida no auxilio dos profissionais que sofrerem algum acidente 

de trabalho. 
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4. Conclusão 

 

De acordo com todos os assuntos abordados, chegou-se ao resultado de que, devido 

ao elevado número de acidentes que podem ser evitados, é fundamental utilizar corretamente 

os equipamentos de proteção individual. Desta forma, foram expostos diversos parâmetros em 

conformidade com as normas regulamentadoras, uma vez que se apresentou especificações 

mínimas que é fundamental segui-las de acordo com as devidas atividades a serem 

desenvolvidas na obra. Entretanto, foi diagnosticado que quando se utiliza equipamentos 

inovadores como capacete com sensor e óculos 3D, além também de fazer a integração com 

softwares para otimizar as funções de gestão e controle da segurança, torna-se fácil observar 

que contribuem extremamente para as empresas, uma vez que expõe o quanto é viável para fins 

de prevenir e conservar a integridade dos profissionais atuantes de diversos tipos de obras. 
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