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RESUMO 

O crescimento do setor da construção civil no Brasil tem colaborado indiretamente com o 

aumento dos acidentes de trabalho, pois houve um crescimento do número de empregados 

nesse setor econômico e esses trabalhadores são submetidos à elevados grais de risco. Foram 

elaboradas as Normas Regulamentadoras nº 4 e nº 5 do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), onde as mesmas devem ser implementadas nas empresas com o objetivo de proteger a 

integridade física e promover a saúde do trabalhador, através de membros responsáveis pela 

prevenção de acidentes e de doenças do trabalho. Devido à importância dessas normas 

resolveu-se verificar se o dimensionamento dos membros participantes do SESMT (Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) NR-4 e da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) NR-5 estão sendo feitos corretamente e qual 

impacto esse dimensionamento terá no número de acidentes de trabalho. O referencial teórico 

está estruturado em conceitos relacionados a construção civil agregados as normas 

regulamentadoras. A metodologia trata-se de um estudo qualitativo, onde o cenário de 

levantamento de dados foi em canteiros de obras de uma empresa situada na cidade de 

Fortaleza, no estado do Ceará. Através da coleta de dados, verificou-se que as obras não 

regulamentadas corretamente pela NR-4 foram as que apresentaram acidentes de trabalho, 

ocorrendo um acúmulo de funções dos membros do SESMT que dificultaram o cumprimento 

de suas atribuições e ainda a falta de conscientização dos engenheiros das obras que muitas 

vezes impedem a realização dos treinamentos para não parar a produção e dos operários que 

não assimilam os treinamentos. Então para melhoria das aplicações das normas em estudo 

devem-se tomar medidas preventivas que possam ser fundamentais para a conscientização da 

empresa para o maior investimento em segurança do trabalho e dos empregados para que 

possam reduzir o número de acidentes de trabalho. 

Palavras-chaves: SESMT, CIPA, acidente de trabalho, construção civil.         

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The growth of the construction sector in Brazil has contributed indirectly to the increase in 

accidents because there was an increase in the number of employees in this economic sector 

and these workers are subjected to high levels of risk. The Regulatory Norms were drafted 

No. 4 and No. 5 of the Ministry of Labour and Employment (MLE), which they should be 

implemented in businesses aimed at protecting the physical integrity and promote the health 

of the worker, through members responsible for preventing accidents and occupational 

diseases. Due to the importance of these standards was resolved verify that the scaling of the 

participating members of the SESMT (Specialized Services in Safety Engineering and 

Occupational Medicine) NR-4 and CIPA (Internal Commission for Accident Prevention) NR-

5 are being made correctly sizing and what impact this will have on the number of workplace 

accidents. The theoretical framework is structured around concepts related to construction 

aggregates regulatory standards. The methodology this is a qualitative study where the 

scenario of data collection was on construction sites of a company located in the city of 

Fortaleza, state of Ceará. By collecting data, it was found that the works not properly 

regulated by NR-4 showed the accidents occurring accumulation of office of members of 

SESMT that hindered the fulfillment of their duties and also the lack of awareness of 

engineers of the works that often impede the realization of trainings for non-stop production 

and workers who do not assimilate the training. So to improve the application of the rules in 

this study should be taken preventive measures that can be critical to raise awareness for the 

company's largest investment in work safety and employees so they can reduce the number of 

accidents. 

Keywords: SESMT, CIPA, work accident, construction. 
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1 – INTRODUÇÃO 

No Brasil, a indústria da construção civil possui grande participação na formação 

da economia nacional, por absorver uma grande parcela da mão de obra da população 

economicamente ativa. Esse setor está vivendo um momento de aquecimento com um número 

elevado das obras, que têm prazo para ser entregues, proporcionando desta forma a 

probabilidade de um aumento no número de acidentes de trabalho. 

Assim, quanto mais longas forem as jornadas de trabalho, menor o tempo de folga 

dos trabalhadores, maior pressão por produtividade, acarretando em um maior desgaste 

contribuindo para o aumento dos acidentes de trabalho. O que nos leva a acreditar que as 

construtoras estão mais preocupadas em cumprir os cronogramas das obras do que investir em 

medidas de prevenção de acidentes, isso pode ser explicado pelas pesadas multas que são 

preestabelecidas em contratos no caso de atraso das obras, que muitas vezes têm valores 

superiores aos de gastos com acidentes decorridos do trabalho. 

As estatísticas do Ministério da Previdência Social divulgadas em outubro de 

2013, registraram mais de 62 mil acidentes, de diferentes gravidades. No setor da construção 

civil no ano de 2012, houve um aumento de 12% em relação aos casos ocorridos nos dois 

anos anteriores. Contudo, no mesmo período, o crescimento de empregados no setor também 

foi de 12%, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. 

Existem normas regulamentadoras de segurança do trabalho que têm o objetivo de 

reduzir o número de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, porém não há 

fiscalização suficiente do cumprimento dessas normas em todos os canteiros de obras, além 

disso, as multas não têm valores impactantes que obriguem as construtoras a terem um maior 

cuidado com relação à segurança do trabalhador. Nesse trabalho será abordado a importância 

da NR-4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

(SESMT) e NR-5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) para a prevenção 

desses problemas.  

Ao final desse projeto, com os dados devidamente comparados e um prognóstico 

elaborado, pretende-se obter resultados que poderão comprovar se as normas 

regulamentadoras estudadas contribuem ou não para redução do número de acidentes de 

trabalho das obras visitadas. 
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De acordo com o jornalista da BBC Brasil Luis Kawaguti, a pressa e o excesso de 

trabalho elevam risco de acidentes de trabalho em obras da indústria da construção civil no 

Brasil. As construtoras visam lucro e credibilidade, entregando as obras no prazo e com o 

custo previsto no orçamento, mas para alcançarem esses objetivos acabam submetendo o 

trabalhador a baixos salários, fazendo com que estes procurem aumentar a sua carga horária 

para ganhar mais dinheiro através de horas extras e gratificações por produção. Assim 

algumas construtoras costumam evitar um programa de segurança do trabalho adequado e 

eficiente para não intervir na produtividade.  

Em relação aos acidentes de trabalho, o principal problema é o não cumprimento 

das normas regulamentadoras. Por isso é extremamente importante um estudo comparativo 

com relação ao cumprimento dessas normas com o número de acidentes de trabalho. 

O dimensionamento do SESMT (NR-4) e da CIPA (NR-5) de acordo com as 

respectivas NRs, realmente contribui para redução do número de acidentes de trabalho na 

indústria da construção civil? Para obtermos essa resposta, tomamos como amostragem uma 

construtora localizada em Fortaleza. Além desta questão principal o trabalho exige resposta 

para as perguntas abaixo para que possamos efetuar o estudo da importância das normas. 

 Quantos trabalhadores próprios e terceirizados encontram-se trabalhando em cada 

obra? 

 O número de acidentes de trabalho de cada obra? 

 A obra está devidamente regulamentada, obedecendo ao correto dimensionamento do 

SESMT e da CIPA? 

 Qual a função do SESMT e da CIPA nas obras da construção civil e no que consiste 

cada uma das normas? 

 Como é feito o dimensionamento do SESMT e da CIPA e quais os tipos de 

profissionais que podem compor cada uma dessas normas? 

 Mesmo que a obra não tenha CIPA e SESMT, existe a intenção de implantar essas 

normas na obra? 
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1.1 – Objetivos 

1.1.1 – Objetivo geral 

Obter informações das obras de uma determinada empresa localizada em 

Fortaleza-Ce, com relação ao número de acidentes de trabalho e se essas obras estão 

regulamentadas de acordo com a CIPA (NR-5) e o SESMT (NR-4), fazendo um estudo 

comparativo entre esses dados a fim de mostrar a importância dessas normas 

regulamentadoras na prevenção de acidentes no canteiro de obras. 

  

1.1.2 – Objetivos específicos 

 Avaliar a atual situação das obras quanto ao cumprimento das normas 

regulamentadoras que serão estudadas; 

  Coletar a quantidade de acidentes de trabalho de cada obra visitada; 

 Propor melhorias para aplicação das normas; 

 Mostrar os impactos negativos devido ao não cumprimento às exigências que venham a 

ser definidas pelas normas regulamentadoras abordadas. 
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2 – FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS 

2.1. A indústria da construção civil como atividade de risco: 

A construção civil é o setor da economia que está em constante crescimento, 

assim acaba tendo uma grande participação na economia brasileira, sendo capaz de gerar 

inúmeros empregos para população do país, porém esse desenvolvimento tem provocado 

indiretamente vários acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Isso se deve ao elevado 

grau de risco que os trabalhadores da construção civil estão submetidos. 

Os acidentes de trabalho são aqueles que ocorrem pelo exercício do trabalho 

podendo ser classificados como o acidente de trajeto, típico e doenças do trabalho ou 

profissionais. Esses acidentes têm sido frequentemente associados aos empregadores 

negligentes que oferecem condições de trabalho inseguras e a empregados displicentes que 

cometem atos inseguros. Do ponto de análise do empregador a busca por entregar obras no 

prazo e com lucro no orçamento, acabam criando condições inseguras, pois passam a exigir 

mais do empregado, oferecendo pacotes de produção para determinados serviços, assim os 

trabalhadores se esforçam muito para conseguirem esse bônus, o que torna o ambiente de 

trabalho perigoso devido ao cansaço e o descumprimento das normas de segurança. 

Segundo Leite (2006) a seguir as atividades de riscos mais comuns da construção 

civil: 

 Demolição – serviço muito complexo, devendo ser realizado seguindo um 

método determinado de modo a não prejudicar a estabilidade do conjunto e a 

segurança da equipe de demolição. Os principais riscos associados são: queda, 

soterramento, falta de Equipamento de Proteção Individual e incêndio 

decorrente de materiais combustíveis existentes. Temos ainda a demolição por 

uso de explosivos que ocorre nos grandes centros urbanos e locais com 

topografia acidentada. Os trabalhos de desmonte, a frio ou a fogo que 

antecedem à fundação são frequentes, trazendo grandes riscos aos 

trabalhadores, como também aos moradores vizinhos. Os principais riscos são: 

projeção de pedras em consequência das explosões e colapso em estruturas em 

construções vizinhas durante a implosão, incluindo ainda o perigo implícito no 

manuseio de explosivos. A Figura 01 mostra a etapa de demolição. 
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Figura 01: Demolição. 

 

Fonte: www.terraplanagembr.com.br, 2014. 

 Montagem do canteiro de obra – conjunto de instalações que dá apoio à 

administração de obra e aos trabalhadores, para a construção ou execução de 

um determinado projeto (edifício, casas, pontes, viadutos, etc.). Os principais 

riscos envolvidos são: choque elétrico, falta de Equipamento de Proteção 

Individual e incêndio. A Figura 02 mostra um refeitório para os trabalhadores 

que é um exemplo de instalação provisória do canteiro de obra. 

Figura 02: Instalação Provisória 

 

Fonte: www.gnc.net.br, 2014. 

http://www.terraplanagembr.com.br/
http://www.gnc.net.br/
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 Escavação – é considerada uma atividade de risco devido ao desabamento de 

terra, ao bombeamento (no caso de rebaixamento de lençóis freáticos) e à 

distância entre trabalhadores em escavação manual e raio de ação da 

escavadeira. A Figura 03 demonstra os riscos de desabamento de terra no caso 

de uma escavação mal sucedida. 

 

Figura 03: Escavação 

 

 Fonte: www.geodactha.com.br, 2005. 

 

 Fundação – é um elemento estrutural responsável em transmitir as cargas das 

edificações para o solo. Essa parte da estrutura é exemplificada na Figura 04. 

Os riscos envolvidos são: falta de escoramento por taludes, má utilização de 

campânula (câmara usada para compressão e descompressão de 

trabalhadores), queda, lançamento de partículas sólidas, etc. 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.geodactha.com.br%2Fobras%2Fayoshii1.htm&ei=0xFhVNeKD8mogwSPh4MQ&psig=AFQjCNGukvCmfRj-GY_KquSm0aoGB01D8w&ust=1415733895802425
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Figura 04: Fundação 

 

Fonte: predial.schindlergroup.com.br, 2014. 

 

 Trabalhos em concreto armado (fase estrutural) – apresentam diversidades de 

riscos e grande incidência de acidentes. Esse trabalho se divide nas seguintes 

fases: formas, escoramentos, armação de aço, concretagem e desforma. Riscos 

envolvidos: prensagem, e/ou corte de mãos e dedos, queda de 

pessoas/peças/ferramentas, choques elétricos, tombamento de materiais, 

madeiras com pregos expostos, escorregamento, falta de proteções nas pontas 

dos vergalhões (aço), falta de proteção individual e coletiva das pessoas e os 

incêndios ocorridos principalmente no coletor de serragem da serra circular. A 

Figura 05 mostra o risco em quais os trabalhadores estão correndo no decorrer 

da concretagem, pois não estão com cinto de segurança, assim como não há 

proteções periféricas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.predial.schindlergroup.com.br/
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Figura 05: Trabalhos em concreto armado 

 

Fonte: www.skyscrapercity.com, 2010. 

 Revestimentos e acabamentos – riscos principais: falta de proteções adequadas 

(proteções de quadro fixo de tomadas energizadas, de quedas de pessoas e 

materiais, de todas as aberturas de lajes, de periferias, de instalação de 

plataformas principal e telas, entre outras), explosão, incêndio, intoxicação, 

falta de sinalização e advertência, projeção de fragmentos e quedas. Temos um 

serviço em execução mostrado na Figura 06, onde é possível observar os 

riscos abordados anteriormente. 

      Figura 06: Revestimentos e acabamentos 

 

       Fonte: www.rkbpinturas.com.br, 2014. 

http://www.skyscrapercity.com/
http://www.rkbpinturas.com.br/
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 Instalações em geral – compreende o seguinte: instalações elétricas (Figura 

07), hidráulicas, sanitárias, de gás, de elevadores, de ar condicionado, de 

exaustão, e de ventilação, assim como, canalizações em geral. Os riscos mais 

evidenciados nestas operações são: choque elétrico, uso de adorno (pulseiras, 

correntinhas e canetas de corpo metálico, etc.), contusão, corte e ferimentos, 

vazamentos d’água e de gás, queda, falta de sinalização e tantos outros. 

 

Figura 07: Instalação elétrica  

 

               Fonte: www.manutencaoesuprimentos.com.br, 2014. 

 

 

  Maquinas e equipamentos – os mais utilizados são: guindaste (grua, sobre 

esteiras ou rodas), betoneiras, compressores, máquinas de dobrar, cortar ferro 

e virar chapas, serra circular de bancada, guinchos e torres, bombas, 

vibradores, talhas, etc. Os principais riscos são: quebra de partes móveis, 

projeção de peças ou partículas, rupturas de cabos e amarras, operadores não 

habilitados, corte e prensagem de mãos e dedos, falta de manutenção 

preventiva, choque elétrico, incêndio, falta de envelope de proteção em partes 

móveis de máquinas. A Figura 08 mostra a grua muito utilizada para inçar 

materiais a elevadas alturas. 

http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/
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Figura 08: Grua 

 

Fonte: www.elosequipamentos.com.br, 2014. 

2.2.  Cenário atual dos acidentes de trabalho na construção civil: 

Conforme o Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS), em 2012 houve 

uma diminuição nos acidentes de trabalho e óbitos com relação ao ano de 2011. Segundo o 

Anuário, em 2012 foram registrados 705.239 acidentes de trabalho no Brasil em todos os 

setores da economia (Agropecuária, Indústria, Construção Civil, Metalurgia, entre outros 

serviços), contra 720.629 em 2011, porém os números de 2010 eram bem inferiores com 

relação ao ano de 2011, registrando 709.474 acidentes. Com relação ao número de óbitos 

divulgados pela ultima vez em 2012, foi registrado 2.731 óbitos, sendo que em 2011 o total 

era de 2.938 óbitos em todos os setores de atividade econômica, representando uma 

diminuição de 7,04%.         

Os dados apontam ainda aumento no número de acidentes com CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho) registrada em 2012, em todos os setores da 

economia, que está representada pela Figura 09, totalizando 705.239, sendo 423.935 acidentes 

típicos e 102.396 de trajeto. Já as doenças adquiridas no desempenho do trabalho mais 

conhecidas no ramo da segurança do trabalho como doenças ocupacionais ou doenças do 

trabalho, tiveram uma redução de 11,2%, passando de 16.839 em 2011 para 14.955 em 2012. 

O número de acidentes sem CAT teve uma diminuição em relação ao ano anterior, 163.953, já 

que em 2011 foram 176.740. 

http://www.elosequipamentos.com.br/


24 

 

 

Figura 09: Número de acidentes com CAT e sem CAT 

 

Fonte: autor, 2014. 

Abordando todos os setores da economia como mostra a Figura 10, em todas as 

regiões do país a quantidade de acidentes registrados diminuiu no ano de 2012, exceto na 

Região Centro-Oeste, onde o índice foi maior em relação ao ano de 2011. No Norte foram 

31.451, 88.827 no Nordeste, 386.904 no Sudeste, 148.944 no Sul e 49.113 no Centro-Oeste. 

Figura 10: Número de acidentes de trabalho por região no ano de 2012 

 

Fonte: autor, 2014. 
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Ainda segundo os dados do órgão federal, o número de óbitos diminuiu em todas 

as regiões com relação ao ano de 2011, apresentando uma redução de 7,04% no número de 

óbitos em todo Brasil, assim foram registrados 200 óbitos no Norte, 384 no Nordeste, 1.299 

no Sudeste, 535 no Sul e 313 no Centro-Oeste. A Figura 11 demonstra essa estatística. 

 

Figura 11: Número de óbitos por região no ano de 2012 

 

     Fonte: autor, 2014 

 

  Outro dado importante é o número de acidentes de trabalho que causaram 

incapacidade permanente nos trabalhadores de todos os setores, apesar da redução de 11,4% 

no número de incapacitados, os dados ainda são alarmantes, pois o total do último registro 

mostrou 14.755 acidentes que deixaram os trabalhadores incapacitados de trabalhar. A Figura 

12 demonstra a estatística desse tipo de acidente em todas as regiões do país.  
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Figura 12: número de incapacitados por região no ano de 2012 

 

Fonte: autor, 2014. 

Apesar da diminuição dos acidentes de trabalho em âmbito geral, no setor da 

construção civil ocorreu um aumento, segundo as estatísticas do Ministério da Previdência 

Social divulgadas em outubro de 2013, foi registrado mais de 62 mil acidentes, de diferentes 

gravidades, no setor da construção civil no ano de 2012, representado um aumento de 12% em 

relação aos casos ocorridos nos dois anos anteriores. Contudo, no mesmo período, o 

crescimento de empregados no setor também foi de 12%, segundo o Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

Em 2012, conforme o último dado levantamento do AEPS, foram registrados 177 

óbitos nos canteiros de obras espalhados pelo Brasil. O número é 28,26% maior do que o 

registrado no ano anterior, quando 138 profissionais morreram. Em 2010, o número de mortos 

era de 124, mais de 40% menor do que o apontado dois anos depois.  

  De acordo com o anuário os acidentes mais comuns na construção civil, foram 

incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios, construção de 

rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras para geração e distribuição 

de energia elétrica e para telecomunicações, instalações elétricas, montagem de instalações 

industriais e de estruturas metálicas, obras de engenharia civil não especificadas, obras de 

acabamentos e serviços especializados para construção não especificados.  
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Os dados do AEPS registrou um aumento no número de acidentes com CAT em 

2012 no setor da construção civil, que está representada pela Figura 13, totalizando 48.459, 

sendo 41.111 acidentes típicos e 6.608 de trajeto. Já as doenças adquiridas no desempenho do 

trabalho mais conhecidas no ramo da segurança do trabalho como doenças ocupacionais ou 

doenças do trabalho, tiveram uma redução de 20,5%, passando de 931 em 2011 para 740 em 

2012. O número de acidentes sem CAT teve um crescimento em relação ao ano anterior, 

14.415, já que em 2011 foram 13.867. 

Figura 13: Número de acidentes com CAT e sem CAT 

 

Fonte: autor, 2014. 

2.3. Normas regulamentadoras aplicadas na Construção Civil: 

Segundo FRANZ (2006) as Normas Regulamentadoras foram aprovadas em 08 de 

junho de 1978, pela portaria nº 3.214, com o intuito de esclarecer as condições necessárias de 

saúde e segurança no trabalho, que são de observância obrigatória tanto das empresas 

privadas, quanto das públicas, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). 

As NR’s já sofreram várias reformulações e complementações com o objetivo de 

garantir ao máximo a segurança do trabalhador. Atualmente as NRs estão compostas, 

conforme o Quadro 01. 
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Quadro 01: Normas Regulamentadoras. 

NR'S ASSUNTOS ABORDADOS  
NR 01 Disposições Gerais 
NR 02 Inspeção Prévia 
NR 03 Embargo ou Interdição 

NR 04 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – 
SESMT 

NR 05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 
NR 06 Equipamentos de Proteção Individual - EPI 
NR 07 Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 
NR 08 Edificações 
NR 09 Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
NR 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 
NR 11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 
NR 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 
NR 13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações 
NR 14 Fornos 
NR 15 Atividades e Operações Insalubres 
NR 16 Atividades e Operações Perigosas 
NR 17 Ergonomia 
NR 18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
NR 19 Explosivos 
NR 20 Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis 
NR 21 Trabalho a Céu Aberto 
NR 22 Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração 
NR 23 Proteção Contra Incêndios 
NR 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 
NR 25 Resíduos Industriais 
NR 26 Sinalização de Segurança 
NR 27 Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no MTB 
NR 28 Fiscalização e Penalidades 
NR 29 Norma Regulamentadora de Saúde e Segurança no Trabalho Portuário 
NR 30 Norma Regulamentadora de Saúde e Segurança no Trabalho Aquaviário 

NR 31 
Norma Regulamentadora de Saúde e Segurança no Trabalho na Agricultura, Pecuária, 
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura 

NR 32 Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde 
NR 33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados 
NR 34 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval 
NR 35 Trabalho em Altura 

NR 36 
Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e 
Derivados 

Fonte: autor, 2014. 
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Como essas normas abordam vários assuntos relacionados à diferentes setores da 

economia, nem todas elas estão ligadas à Indústria da Construção Civil, o Quadro 02 

demonstra algumas das principais NRs relacionadas com a  Construção Civil. 

Quadro 02: Normas Regulamentadoras da Construção Civil 

NR'S ASSUNTOS ABORDADOS 

NR 04 
Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – 
SESMT 

NR 05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 
NR 06 Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
NR 07 Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 
NR 09 Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 
NR 18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

Fonte: autor, 2014. 

2.3.1 NR-4 Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho: 

Segundo a NR-4 a empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da 

administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário que possuam 

empregados regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), manterão, 

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

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

local de trabalho. Essa norma consiste em estipular o grau de risco, das diversas atividades 

que o trabalhador brasileiro é submetido, e relacioná-los com o número de profissionais 

necessários para trabalhar na prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais. 

O SESMT deverá ser integrado, de acordo com a norma regulamentadora, por 

Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do 

Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar de enfermagem do trabalho. O número de 

profissionais que compõem os serviços especializados em engenharia de segurança e em 

medicina do trabalho dependerá do número de funcionários presentes em uma empresa ou 

estabelecimento e do grau de risco da atividade de acordo com o CNAE (Classificação 

Nacional das Atividades Econômicas). 

O dimensionamento dos membros dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e 

ao numero total de empregados do estabelecimento, constantes dos quadros I e II contidos 

nesta norma. O primeiro quadro atribui um grau de risco a uma determinada atividade 
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econômica e o segundo quadro, relaciona o grau de risco com o número de participantes 

necessários para trabalharem na função de promover a saúde e a proteção do trabalhador.  

Os membros do SESMT devem treinar os trabalhadores e disponibilizar 

equipamentos de proteção individual antes de desempenharem suas funções. Após os 

treinamentos e a distribuição do EPI (Equipamento de Proteção Individual) cabe aos mesmos 

verificarem se os trabalhadores estão obedecendo as NRs e se estão usando o EPI. 

Segundo a NR-4 competem aos integrantes do SESMT: 

a) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho 

ao ambiente de trabalho e a todos seus componentes, inclusive máquinas e 

equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos existentes à saúde do 

trabalhador; 

b) Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do 

risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo trabalhador, de 

equipamentos de proteção individual – EPI, de acordo de acordo com que 

determina a NR-6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do 

agente assim o exija; 

c) Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações 

físicas e tecnológicas da empresa; 

d) Responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do 

disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa; 

e) Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas 

observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR-5; 

f) Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos 

trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, 

tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente; 

g) Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças 

ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; 

h) Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na 

empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doenças 

ocupacionais, descrevendo a história e as características do acidente e/ou da 

doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as 

condições dos indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentado; 
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i) Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mínimo, os quesitos 

descritos nos modelos de mapas constantes nos quadros III, IV, V e VI, devendo a 

empresa encaminhar um mapa contendo avaliação anual dos mesmos dados à 

Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 de janeiro, através do 

órgão regional do MTb; 

j) Manter os registros de que tratam as alíneas “h” e “i” na sede dos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ou 

facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo livre escolha da empresa o 

método de arquivamento e recuperação, desde que sejam asseguradas condições de 

acesso aos registros e entendimento de seu conteúdo, devendo ser guardados 

somente os mapas anuais dos dados correspondentes às alíneas “h” e “i” por um 

período não inferior a cinco anos;  

k) As atividades dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho são essencialmente 

prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emergência, quando se 

tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de 

catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate de incêndios e ao 

salvamento de imediata atenção à deste ou de qualquer outro tipo de acidente estão 

incluídos em suas atividades; 

Segundo a NR-4, os membros do SESMT deverão ser registrados no órgão 

regional do MTb, devendo contar: 

a) Nomes dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do trabalho 

b) Número de registro dos profissionais integrantes dos SESMT; 

c) Número de empregados da requerente e grau de risco das atividades, por 

estabelecimento; 

d) Especificação dos turnos de trabalho, por estabelecimento; 

e) Horário de trabalho dos profissionais membros dos SESMT; 

No caso de obras de construção civil, onde a quantidade de trabalhadores mudam 

durante o andamento obra, a empresa terá 90 (noventa) dias de prazo para efetuar o 

redimensionamento de acordo com o numero de trabalhadores presentes na obra, enviando o 



32 

 

 

registro da nova composição dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho para o Ministério do Trabalho. 

A empresa é responsável pelo cumprimento desta norma, devendo assegurar, 

como um dos meios para concretizar tal responsabilidade, o exercício profissional dos 

componentes dos SESMT. O descumprimento dessa norma seja por desvirtuamentos, desvios 

de funções ou pelo dimensionamento incorreto dos participantes constituem, em conjunto ou 

separadamente, infrações classificadas no grau I4, se devidamente comprovadas, serão 

aplicadas multas e penalidade previstas na NR-28. 

2.3.2 NR-5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: 

A NR-5 dispõe sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), a 

qual tem a função de ajudar os membros do SESMT na prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho. O dimensionamento dos membros da CIPA dependerá da quantidade 

de funcionários em uma empresa ou estabelecimento e da área de atuação que os 

trabalhadores estão inseridos, nesse trabalho iremos abordar a indústria da construção civil. 

O dimensionamento dos membros da CIPA é fornecido pelo Quadro I desta 

norma, esse quadro é auxiliado por outros dois que buscam organizar as atividades 

econômicas para ser relacionada com o Quadro I (ANEXO). 

Segundo a norma regulamentadora a CIPA deverá ser composta de representantes 

do empregador e dos empregados. Os representantes do empregador, titulares e suplentes, 

serão por ele designados e os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão 

eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, 

exclusivamente os empregados interessados. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá 

duração de um ano e durante esse mandato os membros não poderão ser demitidos até o 

término do mandato, exceto na forma de justa causa. 

A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não 

poderá ser desativada pelo empregador, antes do término do mandato de seus membros, ainda 

que haja redução no número de empregados da empresa, exceto no encerramento das 

atividades do estabelecimento. 
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Segundo a norma NR-5, a CIPA terá por atribuição: 

a) Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a 

participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde 

houver; 

b) Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 

problemas de segurança e saúde no trabalho; 

c) Participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 

necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho;   

d) Realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho 

visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e 

saúde dos funcionários; 

e) Realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu 

plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas; 

f) Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; 

g) Participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 

empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo de 

trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores; 

h) Requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralização de maquina 

ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos 

trabalhadores; 

i) Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros 

programas relacionados à saúde e segurança no trabalho; 

j) Divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem como 

cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e 

saúde no trabalho;  

k) Participar em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da 

análise das causas doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução 

dos problemas identificados; 

l) Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham 

interferido na segurança e saúde dos trabalhadores; 

m) Requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; 

n) Promover anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT; 
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o) Participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção 

da AIDS.  

Cabe ao empregador proporcionar aos membros da Comissão Interna de 

Prevenção de acidentes os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo 

tempo suficiente para a realização das tarefas constantes do plano de trabalho. O Quadro 03 

mostra as atribuições de todos que estão envolvidos com a CIPA em um determinado 

estabelecimento. 

Quadro 03: Atribuições dos envolvidos com a CIPA  

FUNCIONÁROS ATRIBUIÇÕES 

Empregados 

 Participar da eleição de seus representantes; 

 Colaborar com a gestão da CIPA; 

 Indicar à CIPA, ao SESMT e ao empregador situações de riscos e 

apresentar sugestões para melhoria das condições de trabalho; 

 Observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto 

à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho;  

Presidente da CIPA 

 Convocar os membros para as reuniões da CIPA; 

 Coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando ao empregador e ao 

SESMT, quando houver as decisões da comissão; 

 Manter o empregador informado sobre os trabalhos da CIPA; 

 Coordenar e supervisionar as atividades de secretaria; 

 Delegar atribuições ao Vice-Presidente  

Vice-Presidente da CIPA 

 Executar atribuições que lhe forem delegadas; 

 Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus 

afastamentos temporários; 

Presidente e Vice-Presidente 

 Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o 

desenvolvimento de seus trabalhos; 

 Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os 

objetivos propostos sejam alcançados; 

 Delegar atribuições aos membros da CIPA; 

 Promover o relacionamento da CIPA com o SESMT, quando houver; 

 Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do 

estabelecimento; 

 Encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CIPA; 

 Constituir a comissão eleitoral 

Secretário da CIPA 

 Acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas apresentando-as  

para aprovação e assinatura dos membros presentes; 

 Preparar as correspondências;  

 E outras que lhe forem conferidas; 

Fonte: Adaptado da Norma Regulamentadora Nº 5, 2011.  
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 Essa norma regulamentadora exige a ocorrência de reuniões ordinárias mensais 

dos participantes com um calendário preestabelecido, sendo realizadas durante o horário 

normal de expediente. Essas reuniões devem apresentar atas assinadas pelos presentes com 

cópias encaminhadas para todos os membros, assim essas atas devem ficar nos 

estabelecimentos à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Nos 

casos de denúncia de situação de risco grave e iminente; ocorrer acidentes do trabalho grave 

ou fatal e houver solicitação expressa de uma das representações deve-se organizar uma 

reunião extraordinária. 

 As empresas deverão promover treinamentos para os membros da CIPA, titulares 

e suplentes, antes da posse. Esses treinamentos geralmente são ministrados pelos membros do 

SESMT, mas pode ser dado por qualquer profissional que tiver conhecimento sobre os 

seguintes temas: 

 Estudo do ambiente, das condições de trabalho bem como dos riscos 

originados dos processos produtivos; 

 Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho; 

 Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição 

aos riscos existentes na empresa; 

 Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e 

medidas de prevenção; 

 Noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciária relativas à 

segurança e saúde no trabalho; 

 Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos 

riscos; 

 Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das 

atribuições da Comissão.   

O treinamento terá carga horária de vinte horas, distribuídas em no máximo oito 

horas diárias e será realizado durante o expediente normal da empresa. 
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2.3.3 NR-6 Equipamento de Proteção Individual: 

De acordo com FRANZ (2006), as empresas devem se concentrar primeiro nos 

equipamentos de proteção coletiva (EPC), pois são instrumentos que beneficiam ao grupo 

como um todo. Porém, nem sempre é possível eliminar os riscos utilizando-se os EPCs, sendo 

necessário o uso de equipamentos de proteção individual adequados a cada função. 

Essa norma regulamentadora considera equipamento de proteção individual – EPI, 

todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, capaz de proteger a 

saúde e a integridade física do trabalhador. 

O quadro 04 mostra a importância do EPI para impedir lesões em alguns dos 

membros do corpo de um trabalhador. 

Quadro 04: Equipamento de proteção individual. 

PROTEÇÃO 
DOS MEMBROS TIPO DE EQUIPAMENTO 

Cabeça 
Capacete; turbantes; toucas ou capuz protetor; protetor fácil contra respingo, impacto 
ou radiações nocivas; óculos de segurança contra impacto. 

Membros 
superiores 

Luvas reforçadas de couro ou de raspa de couro; de lona; impermeáveis (borracha ou 
plástico); de amianto; luvas de borracha especial; mangas ou mangotes de raspa de 
couro. 

Membros inferiores 

Sapato de segurança com biqueira ou palmilha de aço (ou com ambos); sapato de 
segurança com solado antiderrapante; botas de segurança (de couro ou borracha) com 
cano curto ou longo; perneiras de raspa de couro (normal ou especiais longos) 
polainas. 

Contra quedas de 
diferentes níveis 

Cinto de segurança, cadeira suspensa e trava queda de segurança. 

Audição Protetor auditivo 

Respiração 
Respiradores contra poeiras; máscara para trabalhos de limpeza por brasão; 
respiradores e máscara de filtro químico para exposição a agentes químicos; aparelho 
de isolamento para locais de trabalho onde o teor de oxigênio seja inferior a 18%. 

Tronco Aventais de raspa de couro, lona, amianto ou plástico; colete sinalizador e capas. 

Corpo inteiro Aparelhos de isolamento para locais de trabalho onde haja exposição a agentes 
químicos 

Pele Cremes protetores 
Fonte: Franz, 2006 
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2.3.4 NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: 

Esta norma regulamentadora estabelece que todas as empresas que tenham 

empregados regidos pela CLT elabore o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), com o intuito de promover e preservar a saúde do trabalhador. 

O PCMSO é desenvolvido de acordo com os ambientes de trabalho, para avaliar 

as condições de adoecimento. Nos casos em que sejam identificadas situações que possam 

resultar em doenças, os médicos que solicitam os exames determinarão à adoção de medidas 

cabíveis de controle dos riscos. 

Desde a contratação até a demissão do trabalhador, as empresas solicitam vários 

exames aos seus funcionários com o objetivo de avaliar se os mesmos estão aptos a 

desempenhar suas funções da melhor maneira possível, além de constatar casos de doenças 

profissionais ou danos irreversíveis à saúde. 

Segundo a NR-7, para cada exame médico realizado, o médico emitirá o ASO 

(Atestado de Saúde Ocupacional) que deverá conter: 

 Os riscos ocupacionais específicos, que podem causar doenças, existentes na 

atividade do empregado; 

 Informações dos procedimentos médicos nos quais o funcionário foi 

submetido; 

 Resultado dos exames com o intuito de mostrar se o trabalhador está apto ou 

não para desempenhar uma função específica; 

Os exames médicos que deverão ser realizados pelo funcionário em quanto estiver 

trabalhando em uma determinada empresa estão abordados no Quadro 05. 
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Quadro 05: Exames médicos necessários para PCMSO 

TIPOS DE EXAME PERÍODO 
ADMISSIONAL Antes do início das atividades na empresa que o contratou 

PERIÓDICO Anual, para menores de 18 e maiores de 45 anos; a cada 2 anos, para 
trabalhadores entre 18 e 45 anos. 

RETORNO AO 
TRABALHO 

Deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de 
trabalhador ausente por período igual ou superior a 30(trinta) dias por motivo 
de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto. 

DE MUDANÇA DE 
FUNÇÃO Será obrigatório antes da data de mudança 

DEMISSIONAL 
Deverá ser realizado até a data da rescisão de contrato, desde que o ultimo 
exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias para as 
empresas de grau de risco 1 e 2; de 90 dias para as empresas de risco 3 e 4. 

Fonte: Franz, 2006. 

2.3.5 NR-9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: 

Esta norma regulamentadora tem como objetivo avaliar as condições do ambiente 

de trabalho e indicar os procedimentos preventivos. A NR-9 estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), por parte dos 

empregadores, visando prevenção de acidentes e garantir boas condições de saúde para o 

trabalhador, através do levantamento dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho. 

Estes riscos são mostrados no Quadro 06. 

Quadro 06: Principais riscos em ambientes de trabalho 

TIPOS DE 
RISCO 

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS ACIDENTES ERGONÔMICOS 

Físicos 

Ruído                             
Vibrações                        
Calor                                      
Frio                            
Radiações 
ionizantes                        
Radiações não 
ionizantes 

Acidente típico      
Acidente de trajeto          
Doenças 
Profissionais 

Condição 
inadequada de 

trabalho 

Químicos 
Substâncias 
Químicas 

Biológicos Organismos vivos 
patogênicos 

Fonte: Franz, 2006. 
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As vantagens de se ter a norma regulamentadora nº 9 implementada são: 

 Prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais; 

 Propiciar qualidade de vida aos seus colaboradores; 

 Evitar indenizações trabalhistas; 

 Prevenir os dirigentes da empresa, como pessoa física, da sua responsabilidade 

criminal, bem como a empresa de sua responsabilidade civil, no caso de ação 

judicial. 

2.3.6 NR-18 condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção: 

Entre as normas publicadas pela Portaria nº 3.214, o setor da Construção Civil foi 

contemplado com a norma regulamentadora nº 18, com o título de Obras de Construção 

Demolição e Reparos. Esta trata das regras para a prevenção de acidentes dentro da 

construção civil. Contudo, essa norma foi reformulada e publicada em 1995, através de uma 

nova Portaria em que passou a ser chamada de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção Civil.    

  Esta norma tem o objetivo de estabelecer diretrizes para implementação de 

medidas de controle e prevenção com relação à segurança dentro do ambiente de trabalho da 

construção. Esta norma regulamentadora determina que só poderá haver colaboradores no 

canteiro de obras se todos os itens previstos nessa norma forem compatíveis com a fase na 

qual a obra se apresenta. 

A NR-18 abrange os mais diversos setores da indústria da construção civil como a 

movimentação e transporte de pessoas e materiais, armazenagem e estocagem de materiais de 

acordo com o Quadro 07. 
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Quadro 07: Movimentação, transporte e estocagem de pessoas e materiais. 

ITEM EXPLICAÇÃO 

Movimentação 
e Transporte 
de Materiais e 
Pessoas 

Estabelece requisitos mínimos de segurança para a instalação e operação destes 
equipamentos, os quais são causadores de um grande número de acidentes. Para tanto, 
apresenta grande detalhamento das necessidades dos equipamentos mais utilizados, como 
torres de elevadores, elevadores de transporte de materiais, elevadores de passageiros e 
gruas. 

Transporte de 
Trabalhadores 
em Veículos 
Automotores 

Visa regular o transporte coletivo seguro para os trabalhadores da indústria da construção. 
Além disto, apresenta a obrigatoriedade do uso de meios de transporte normalizados pelas 
entidades competentes e de condutor habilitado para o transporte de trabalhadores. 

Armazenagem 
e Estocagem 
de Materiais 

Uma recomendação que representa uma grande contribuição na diminuição do número de 
acidentes são os cuidados na armazenagem de materiais, permitindo que estes sejam 
retirados obedecendo à sequência de utilização planejada. 

Fonte: Franz, 2006. 

Essa norma define ainda a obrigatoriedade de comunicação legal dos 

acontecimentos durante a construção, a obrigatoriedade do encaminhamento e o arquivamento 

das fichas com a finalidade de levantamentos de dados estatísticos sobre a ocorrência e a 

gravidade dos acidentes na indústria da construção. Traz ainda os conceitos de trabalhadores 

habilitados e de trabalhadores qualificados, que aparecem frequentemente na maioria dos 

itens da norma. 

Assim a implantação efetiva da NR-18 só iniciou realmente em 1995, quando 

foram criados os Comitês Permanentes Regionais – CPR, em que os empresários, 

trabalhadores e governo discutem formas de melhoria no ambiente de trabalho. 

Como os Comitês Permanentes estudam formas de melhorar as condições de 

trabalho, um dos itens importantes é sobre as proteções. O Quadro 08 mostra como o 

ambiente de trabalho deve estar para ser considerado seguro. 

Quadro 08: Proteções necessárias às obras 

ITEM EXPLICAÇÃO 
Proteções 
Coletivas 
Contra 
Quedas de 
Alturas 

É um item surgido por ser esta a causa de muitos acidentes fatais. Este apresenta 
obrigatoriedades que demonstram uma modificação na maneira de pensar no canteiro de 
obras, substituindo equipamentos de proteção individual por equipamentos de proteção 
coletiva, propiciando assim um ambiente de maior segurança e bem-estar dentro do canteiro 
de obras. 

Equipamentos 
de Proteção 
Individual 

Traz o importante fato que a empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, 
o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Estes estão 
perfeitamente definidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual 



41 

 

 

(Continuação) 

ITEM EXPLICAÇÃO 

Proteção 
Contra 
Incêndio 

Além de remeter a NR 23, prevê o treinamento de equipes para o primeiro combate ao fogo, 
além de sistema de alarme com alcance a todos os locais do canteiro de obras. Nos locais 
confinados deve ser tomada medida de segurança proibindo porta e fumar cigarro e utilizar 
lâmpada à prova de explosão. 

Tapumes e 
Galerias 

Apresenta grande importância para o correto isolamento do canteiro de obras, sempre devem 
ser construídos e fixados de forma resistente e ter altura de 2,20 m. 

Sinalização 
de Segurança 

É um item novo que veio reforçar ainda mais o caráter preservacionista da nova redação 
desta norma, pois é de grande importância para coibir ou prevenir atos inseguros. Possui os 
objetivos de identificação, comunicação e alerta. 

Treinamento 

Traz a obrigatoriedade de treinamento admissional e periódico, com carga horária mínima de 
6 horas, além da inclusão de matérias de segurança e saúde do trabalho e a obrigatoriedade 
da distribuição dos procedimentos. Demonstra a importância das Comissões Internas de 
Prevenção de Acidentes (CIPA’s) e Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho (SESMT’s), sérios e organizados, que deverão ser encarregados de 
ministrar e acompanhar estes treinamentos. 

Fonte: Franz, 2006. 

O PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção Civil) é ferramenta muito importante, pois reúne o conjunto de ações relativas à 

segurança e saúde do trabalhado, visando a preservação da saúde e a integridade física dos 

operários. 

A implantação do PCMAT é de responsabilidade da empresa, e deve ser sempre 

alterado, para acompanhar a realidade da obra. O PCMAT deverá conter discriminada cada 

área da obra com as explicações de como será desenvolvida a atividade e quais os meios de 

proteção necessários. O Quadro 09 aborda os locais das obras que deve ser relatado no 

PCMAT de acordo com a NR-18. 

Quadro 09: Especificação de cada área  

ITEM EXPLICAÇÃO 

Carpintaria 

Que trata principalmente da qualificação de trabalhadores para as operações com 
máquinas e equipamentos, bem como da obrigatoriedade de dispositivos de proteção 
adequados para máquinas, equipamentos e operadores. 

Escadas, 
Rampas e 
Passarelas 

Apresenta o dimensionamento, a construção, além de uma recomendação de orientação 
aos trabalhadores sobre regras de utilização segura, uma vez que são utilizados para 
acesso a diversos locais. 
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(Continuação) 

ITEM EXPLICAÇÃO 

Andaimes 
Apresenta requisitos mínimos para confecção e utilização de cada tipo além da 
necessidade do uso de EPIs. 

Serviços em 
Telhados 

Devido aos vários acidentes graves e fatais registrados, prevê o uso de cinto de 
segurança do tipo pára-quedista ligado a cabo-guia. 

Instalações 
elétricas 

É composto por cuidados essenciais com os circuitos e equipamentos, requisitos 
mínimos para as instalações provisórias no canteiro, além da necessidade de trabalhador 
qualificado com supervisão de profissional legalmente habilitado para a execução e 
manutenção das instalações. 

Máquinas e 
Equipamentos e 
Ferramentas 
Diversas 

Traz exigências de operador qualificado e identificado por crachá, além da atenção 
especial dada ao dispositivo de acionamento e parada destas máquinas e da inspeção e 
manutenção periódica, registrada em livro próprio. Quanto as ferramentas, além dos 
cuidados normais, o uso de ferramentas pneumáticas portáteis e de fixação à pólvora 
merecem recomendações especiais. 

Ordem e 
Limpeza 

Neste item, salienta-se principalmente, a remoção de entulhos e lixo para locais 
adequados de deposição, sem queimá-los, além da organização e limpeza do canteiro, 
com vias de circulação e passagem desimpedidas. 

Áreas de 
Vivência 

São requeridas as seguintes instalações: instalações sanitárias, vestiários, alojamentos, 
local de refeições, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório. Destaque especial 
para a conservação e o estado de higiene e limpeza em que devem ser mantidas as 
instalações. 

Armações de 
Aço 

Traz medidas de segurança no transporte, armazenamento e principalmente manuseio de 
vergalhões. 

Estruturas de 
Concreto 

Apresenta cuidados básicos para a execução, trazendo como principal enfoque, os 
cuidados com a estabilidade. Também a desforma é enfocada com maiores cuidados na 
sua execução. 

Estruturas 
Metálicas 

Apresenta poucos cuidados, porém em função do crescimento do número de obras e da 
necessidade de um bom detalhamento, sua complementação se dará através de 
regulamentos técnicos de procedimentos. 

Operações de 
Soldagem e 
Corte à Quente 

É um item de grande importância, traz cuidados e precauções com o material inflamável, 
a ventilação e a necessidade de trabalhadores qualificados e utilizando Equipamentos de 
Proteção Individuais (EPIs) devido a gravidade dos acidentes. 

Fonte: Franz, 2006. 

A NR-18 contém grandes avanços para área de saúde e segurança, trazendo de 

forma mais explícita quais são as medidas necessárias para garantir segurança dos 

trabalhadores na área da construção civil. O treinamento desta norma regulamentadora deve 

ser ministrado pelo SESMT da obra.    
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3 - METODOLOGIA 

O estudo será realizado em obras residenciais de uma construtora localizada em 

Fortaleza. Essa empresa atua no mercado imobiliário desde 1970, com sua matriz localizada 

em Belo Horizonte no estado de Minas Gerais. 

Esta construtora possui obras espalhadas em 120 cidades do Brasil, tendo como 

foco principal a redução dos custos, inovação e ética, além do investimento em projetos 

sociais, ações ambientais e de incentivo ao esporte, o que a torna de grande porte.    

3.1. Caracterização das obras 

      As obras possuem basicamente as mesmas características estruturais e as mesmas 

plantas (em área) de apartamento, variando apenas a quantidade de unidades. São obras de 

edifícios com cinco pavimentos tendo entre oito e dez unidades por andar. Foram visitadas 

cinco obras de diferentes portes, estes empreendimentos serão nomeados por letras (A, B, C, 

D e E).   

A obra “A” possui 200 apartamentos rateados em 4 blocos, ou seja, cada bloco 

possui 50 unidades, sendo 10 unidades por pavimento, totalizando 5 pavimentos por bloco. A 

área de uso comum (externo aos blocos) compreende um salão de festas, playground, espaço 

fitness, piscinas adulto e infantil, além de 200 vagas de garagens em um terreno com área 

total de 7.744,00 m². Essa obra foi iniciada em setembro de 2013, encontrando-se na fase 

estrutural. 

A obra “B” possui 440 apartamentos rateados em 11 blocos, ou seja, cada bloco 

possui 40 unidades, sendo 8 unidades por pavimento, totalizando 5 pavimentos por bloco. A 

área de uso comum (externo aos blocos) compreende um salão de festas, playground, espaço 

fitness e piscina, além de 440 vagas de garagens em um terreno com área total de 18.573,00 

m². Essa obra foi iniciada em março de 2011, encontrando-se na fase de acabamento. 

A obra “C” possui 320 apartamentos rateados em 8 blocos, ou seja, cada bloco 

possui 40 unidades, sendo 8 unidades por pavimento, totalizando 5 pavimentos por bloco. A 

área de uso comum (externo aos blocos) compreende um salão de festas, playground, espaço 

gourmet, piscinas adulto e infantil, espaço kids e gazebo, além de 320 vagas de garagens em 

um terreno com área total de 12.500,00 m². Essa obra foi iniciada em agosto de 2012, 

encontrando-se na fase de acabamento. 
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A obra “D” possui 280 apartamentos rateados em 7 blocos, ou seja, cada bloco 

possui 40 unidades, sendo 8 unidades por pavimento, totalizando 5 pavimentos por bloco. A 

área de uso comum (externo aos blocos) compreende um playground, espaço fitness, espaço 

gourmet, piscinas adulto e infantil, além de 280 vagas de garagens em um terreno com área 

total de 11.300,00 m². Essa obra foi iniciada em agosto de 2012, encontrando-se na fase de 

acabamento.  

A obra “E” possui 220 apartamentos rateados em 5 blocos, onde são 3 blocos que 

possuem 40 unidades por bloco e 2 blocos com 50 unidades, sendo 8 unidades por pavimento 

no primeiro e 10 unidades no segundo, ambos totalizando 5 pavimentos por bloco. A área de 

uso comum (externo aos blocos) compreende um playground, espaço fitness, espaço gourmet, 

gazebo, piscinas adulto e infantil, além de 220 vagas de garagens em um terreno com área 

total de 10.000,00 m². Essa obra foi iniciada em março de 2012, encontrando-se na fase de 

acabamento. 

As características das obras encontram-se na forma resumida na Tabela 01. 

Tabela 01: Características das obras visitadas  

OBRAS 
Área do 

Terreno (m²) 
Nº de 

Apartamentos 

Nº de 
Funcionários 

Próprios 

Nº de 
Funcionários 
Terceirizados 

Fase da Obra 

A 7.744,00 200 120 20 Estrutural 
B 18.573,00 440 140 31 Acabamento 
C 12.500,00 320 100 20 Acabamento 
D 11.300,00 280 66 10 Acabamento 

E 10.000,00 220 60 20 Acabamento 
Fonte: Autor, 2014. 

 

3.2. Estrutura da pesquisa: 

O presente trabalho foi dividido em quatro etapas distintas: Revisão bibliográfica, 

coleta de dados, análise dos dados e propostas de melhoria para a aplicação da norma. A 

figura 14 mostra o delineamento da pesquisa. 

 

 

 



45 

 

 

Figura 14: Estrutura da pesquisa 

              Fonte: autor, 2014. 

 

3.3. Dimensionamento do SESMT (NR-4) e da CIPA (NR-5): 

O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho é feito através da consideração do grau de risco de uma 

determinada atividade com relação ao número de trabalhadores em um determinado 

estabelecimento. O Quadro 10 exemplifica o dimensionamento de acordo com quadro II da 

norma regulamentadora nº 4. 
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Quadro 10: Dimensionamento dos SESMT 

 

Fonte: MTE – NR-4, 2009. 

Os canteiros de obras em geral são classificados pela NR-4 como sendo o maior 

grau de risco, logo para o dimensionamento dos SESMT das obras estudadas neste trabalho 

será consultado apenas a linha do grau de risco 4. 

A diferença presente no dimensionamento da CIPA e do SESMT em relação ao 

número de funcionários é que no SESMT é levando em consideração o contingente total de 

trabalhadores no canteiro de obras e para a CIPA é levado em conta o número total de 

funcionários por CNPJ, ou seja, se houver empresas terceirizadas e essas tiverem uma 

quantidade de trabalhadores prevista no quadro de dimensionamento em anexo da NR-5, 

deverá cada empresa ter a sua própria CIPA. O Quadro 11 trata-se de uma adaptação do 

quadro I da CIPA, pois mostra apenas a atividade em canteiros de obras. 
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Quadro 11: Dimensionamento da CIPA para canteiros de obras 

GRUPOS 
N° de 

Empregados no 
Estabelecimento 
N° de Membros 

da CIPA 

51                  
a                         
80 

81                   
a                    

100 

101                          
a                      

120 

121                        
a                           

140 

141                  
a                          

300 

301       
a                         

500 

501                   
a                         

1000 

1001 
a 

2500 

2501 
a 

5000 

5001 
a 

10000 

Acima de 
10.000 
para 

cada grupo 
de 

2.500 
acrescentar 

C-18ª 
EFETIVOS 3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2 
SUPLENTES 3 3 3 3 3 4 5 7 9 12 2 

Fonte: Adaptado da NR-5, 2011. 

O grupo C-18a, segundo a norma regulamentadora Nº 5, representa a atividade em 

canteiros de obras. O quadro I desta norma apresenta vários outros setores da economia como 

Extração, Fabricação de vários produtos, Comércios, Transportes, entre outras. 

3.3.1. Exemplo de dimensionamento dos SESMT e da CIPA: 

Analisando dados de uma obra de um edifício residencial de médio porte, temos 60 

funcionários de mão-de-obra própria e 20 funcionários terceirizados, trabalhando no canteiro 

para a construção da mesma. 

Utilizando os quadros de dimensionamento das NRs 4 e 5, podemos afirmar que 

os SESMT será composto apenas de um Técnico de Segurança do Trabalho, pois essa obra 

possui 80 funcionários no total, assim fazendo uma breve consulta no Quadro 10 deste 

trabalho podemos ver que para o grau de rico 4, correspondente à atividade de canteiro de 

obras, o número total de funcionários está entre 50 a 100, então é necessário apenas o técnico 

de segurança para exercer as funções do SESMT. 

Já para a CIPA, basta consultarmos o Quadro 11 deste trabalho que já se encontra 

na forma adaptada do Quadro I da NR-5, apresentando apenas no grupo a atividade de 

canteiros de obras, assim só será necessária a formação de uma CIPA pela a empresa 

contratante que deverá conter 3 membros efetivos e 3 suplentes nomeados pelo empregador e 

3 membros efetivos e 3 suplentes nomeados pelos empregados por meios de eleições previstas 

na norma regulamentadora Nº 5. A empresa contratada ou terceirizada não terá a necessidade 

de formar uma CIPA por não ter um total de funcionários suficientes que exija a elaboração 

de uma. 
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4 - RESULTADOS  

4.1. Abordagem dos dados: 

Com a metodologia definida, os resultados foram obtidos através da visitação de 

cinco obras. As visitas foram bem tranquilas, pois houve a colaboração dos profissionais do 

SESMT de cada obra e também dos engenheiros responsáveis. Os dados foram obtidos 

diretamente com os Técnicos de Seguranças durante o mês junho de 2014. As informações 

disponibilizadas foram o número de funcionários próprios e terceirizados presentes nas obras 

durante a pesquisa, acidentes de trabalho ocorridos até o dia da pesquisa e se as obras 

possuíam SESMT e CIPA. Os dados foram organizados na Tabela 02.  

Tabela 02: Dados obtidos nas obras 

OBRAS 
Nº de 

Funcionários 
Próprios 

Nº de 
Funcionários 
Terceirizados 

Nº de Acidentes 
de Trabalho  

Possui SESMT Possui CIPA 

A 120 20 2 SIM SIM 
B 140 31 3 SIM SIM 
C 100 20 1 SIM SIM 
D 66 10 0 SIM SIM 

E 60 20 0 SIM SIM 
Fonte: Autor, 2014. 

 Após a análise dos dados da tabela 02, usamos o método de dimensionamento 

exemplificado no item 3.3.1 deste trabalho com o objetivo de verificar se os 

dimensionamentos dos SESMT e da CIPA das obras estão elaborados corretamente de acordo 

com as normas NR-4 e NR-5. A tabela 03 mostra a situação das obras quanto a obediência das 

normas 4 e 5. 

Tabela 03: Situação das obras quanto à obediência das normas  

OBRAS 

Nº de membros 
do SESMT 
segundo a 

norma 

Nº de membros 
do SESMT 

presentes na 
obra 

Nº de Membros 
da CIPA 

segundo a 
norma 

Nº de membros 
da CIPA 

presentes na 
obra 

SITUAÇÃO  

A 4 2 14 14 IRREGULAR 

B 4 3 14 14 IRREGULAR 

C 4 2 12 12 IRREGULAR 

D 1 1 12 12 OK 

E 1 1 12 12 OK 
Fonte: Autor, 2014. 
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A obra “A” mostrou-se irregular devido ao seu dimensionamento do SESMT, pois 

para o número de trabalhadores presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 10 deste 

trabalho, o canteiro deveria contar com dois Técnicos de Segurança do Trabalho, um Médico 

do Trabalho e um Engenheiro de Segurança do Trabalho, porém faz parte do corpo de 

segurança da obra apenas um Técnico de Segurança do Trabalho e um Engenheiro de 

Segurança do Trabalho. A respeito da CIPA esta obra mostrou-se regulamentada, pois para o 

número de funcionários presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 11 deste trabalho, o 

canteiro deveria contar com quatro membros efetivos e três suplentes nomeados pelo 

empregador e quatro membros efetivos e três suplentes escolhidos através de voto secreto 

pelos empregados, totalizando quatorze membros da CIPA.  

 A obra “B” mostrou-se irregular devido ao seu dimensionamento do SESMT, pois 

para o número de trabalhadores presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 10 deste 

trabalho, o canteiro deveria contar com dois Técnicos de Segurança do Trabalho, um Médico 

do Trabalho e um Engenheiro de Segurança do Trabalho, porém faz parte do corpo de 

segurança da obra apenas dois Técnicos de Segurança do Trabalho e um Engenheiro de 

Segurança do Trabalho. A respeito da CIPA esta obra mostrou-se regulamentada, pois para o 

número de funcionários presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 11 deste trabalho, o 

canteiro deveria contar com quatro membros efetivos e três suplentes nomeados pelo 

empregador e quatro membros efetivos e três suplentes escolhidos através de voto secreto 

pelos empregados, totalizando quatorze membros da CIPA. 

A obra “C” mostrou-se irregular devido ao seu dimensionamento do SESMT, pois 

para o número de trabalhadores presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 10 deste 

trabalho, o canteiro deveria contar com dois Técnicos de Segurança do Trabalho, um Médico 

do Trabalho e um Engenheiro de Segurança do Trabalho, porém faz parte do corpo de 

segurança da obra apenas um Técnico de Segurança do Trabalho e um Engenheiro de 

Segurança do Trabalho. A respeito da CIPA esta obra mostrou-se regulamentada, pois para o 

número de funcionários presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 11 deste trabalho, o 

canteiro deveria contar com três membros efetivos e três suplentes nomeados pelo 

empregador e três membros efetivos e três suplentes escolhidos através de voto pelos 

empregados, totalizando doze membros da CIPA. 
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A obra “D” mostrou-se regulamentada quanto ao seu dimensionamento do 

SESMT, pois para o número de trabalhadores presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 

10 deste trabalho, o canteiro deveria contar com um Técnico de Segurança do Trabalho, o que 

corresponde à realidade da obra. A respeito da CIPA esta obra mostrou-se regulamentada, 

pois para o número de funcionários presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 11 deste 

trabalho, o canteiro deveria contar com três membros efetivos e três suplentes nomeados pelo 

empregador e três membros efetivos e três suplentes escolhidos através de voto secreto pelos 

empregados, totalizando doze membros da CIPA. 

A obra “E” mostrou-se regulamentada quanto ao seu dimensionamento do 

SESMT, pois para o número de trabalhadores presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 

10 deste trabalho, o canteiro deveria contar com um Técnico de Segurança do Trabalho o que 

corresponde à realidade da obra. A respeito da CIPA a obra mostrou-se regulamentada, pois 

para o número de funcionários presentes nesta obra, de acordo com o Quadro 11 deste 

trabalho, o canteiro deveria contar com três membros efetivos e três suplentes nomeados pelo 

empregador e três membros efetivos e três suplentes escolhidos através de voto secreto pelos 

empregados, totalizando doze membros da CIPA. 

4.2.  Comparativo das obras: 

As cinco obras visitadas apresentaram um número distinto de acidentes de 

trabalho, assim para efetuarmos um comparativo entre as obras não é uma tarefa fácil, pois 

como foi visto na metodologia os empreendimentos possuem portes diferentes e podem estar 

em estágios diferentes, ou seja, podem está na fase de estrutura ou acabamento, esses fatores 

serão analisados neste trabalho. Outros fatores seriam a competência dos membros 

participantes do SESMT e da CIPA de cada obra e o simples fato de estarem regulamentadas 

ou não pelas normas 4 e 5 de segurança do trabalho. A figura 15 mostra com maior ênfase o 

número de acidentes de cada empreendimento. 
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Figura 15: Comparativo das obras quanto ao número de acidentes 

 

Fonte: Autor, 2014. 

 Podemos notar que as obras “D” e “E” foram as únicas que não apresentaram 

acidentes de trabalho, isso pode ser explicado pelos simples fato de serem os dois 

empreendimentos do estudo que estão regulamentados pelas duas normas de segurança NR-4 

e NR-5, além disso, deve-se dar crédito à competência dos membros dos SESMT e da CIPA 

na prevenção dos acidentes. Já as outras três apresentaram acidentes de diferentes gravidades 

e coincidentemente apresentaram irregularidades. 

 Na obra “A” ocorreram dois acidentes de trabalho, segundo as CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho) o operário “A1” pisou em um prego que estava 

cravado em uma madeira, assim esse operário se ausentou dos seus serviços durante cinco 

dias. Já o operário “A2” teve um acidente de trajeto, ou seja, o acidente foi fora da obra, o 

operário estava indo para o trabalho e acabou se acidentando com o seu transporte particular 

tendo ferimentos tanto nos membros inferiores como nos membros superiores, ficando 

afastado por sete dias. O primeiro acidente poderia ter sido evitado com treinamento dos 

funcionários, educando-os a não deixarem pregos cravados em madeiras, a não ser que 

entortem as pontas dos pregos antes do descarte da peça, além disso, nessa obra não havia 

nenhuma placa que educassem os operários, como medida de prevenção para esse tipo de 

acidente. Já para os acidentes de trajeto, do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, cabe 

às empresas incluírem a educação para o trânsito nos programas de prevenção de acidentes de 

trabalho. 
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 Na obra “B” ocorreram três acidentes de trabalho, segundo as CAT de cada 

acidente, o operário “B1” sofreu um acidente de trajeto, estava indo para o trabalho com seu 

transporte particular e acabou colidindo com um veículo, sofrendo uma luxação nos membros 

superiores, ficando afastado por quatro dias. Já o operário “B2” caiu de uma escada, essa 

escada é um tipo de EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) muito usada em obras de forma 

provisória, assim o empregado acabou sofrendo uma luxação no punho direito, ficando dez 

dias afastado de suas atividades. Por último, o operário “B3” foi cotar um peitoril de mármore 

com uma serra circular e acabou cortando o dedo indicador esquerdo, ficando três meses 

afastado do desempenho de suas funções. O primeiro acidente poderia ser evitado pela mesma 

medida de prevenção do operário “A2”, ou seja, conscientizar os empregados a respeitarem as 

leis de trânsito. Já os dois últimos acidentes aconteceram por falta de treinamento dos 

empregados, segundo a CAT o operário “B2” não tinha treinamento de NR-18 e a escada era 

inadequada, já o operário “B3” não tinha treinamento para manusear uma serra circular, esse 

treinamento deveria ser dado pelos membros do SESMT como prevê a NR-12 (Segurança no 

Trabalho em Máquinas e Equipamentos). 

Na obra “C” ocorreu apenas um acidente, o operário “C1” estava preparando a 

parte elétrica de uma laje para ser concretada e acabou caindo devido à falta de escoramento 

da laje pré-fabricada e também estava sem cinto de segurança que podia ter evitando a queda, 

assim o operário sofreu alguns ferimentos leves nos membros inferiores e superiores e fraturas 

nos membros inferiores, ficando afastado dois meses e quinze dias de suas funções. Esse 

acidente poderia ter sido evitado através de uma inspeção no escoramento e o uso de cinto de 

segurança pelo empregado, que segundo o relatório de acidente, o operário estava treinado, 

mas não estava usando o EPI por imprudência.  

Quanto ao uso dos EPI existe grande resistência ao seu uso por parte dos 

operários. Verificou-se que não é efetuada a inspeção dos EPI que são utilizados no decorrer 

dos trabalhos, inspeção que deve ser feita pelo próprio usuário. Muitos operários que são 

pegos sem equipamentos de proteção afirmam que: os cintos de segurança os deixam com a 

sensação de amarrados, o capacete ocasiona dor de cabeça, as fardas ou macacões aumentam 

a sensação térmica, ocasionando a retirada em algumas situações ou o uso inadequado. 

 Os portes das obras não são tão relevantes, pois tanto o dimensionamento dos 

membros do SESMT como o da CIPA, são feitos através da quantidade de trabalhadores 

presentes em um estabelecimento, assim acredita-se que a quantidade de empregados é 
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proporcional ao tamanho da obra. Durante o decorrer de uma obra residencial a fase estrutural 

exige uma quantidade maior de funcionários do que uma obra na fase de acabamento. A 

Tabela 01 mostra algumas características das obras visitadas com intuito de esclarecer o 

número de funcionários em cada obra. 

 Segundo a Tabela 01 deste trabalho, podemos ver que apesar da obra “A” ser de 

pequeno porte possui um número de funcionários relativamente grande, pois está na fase 

estrutural. As obras “B” e “C” estão na fase de acabamento e são consideradas de médio 

porte, pois essa construtora possui empreendimentos maiores do que os visitados. As obras 

“D” e “E” assim como a “A”, são de pequeno porte. 

 Avaliados os resultados da pesquisa podemos fazer algumas considerações 

importantes para a melhoria da norma. Deve-se aplicar uma maior fiscalização das obras e 

aumentar os valores das multas, com o objetivo de impor o cumprimento das NRs pelas 

empresas, pois ficou nítido nesta pesquisa que as obras que estavam regulamentadas não 

sofreram nenhum acidente de trabalho. Com a equipe do SESMT completa é possível fazer os 

treinamentos das outras normas de segurança e de campanhas favoráveis à saúde (prevenção 

de dengue, AIDS, entre outras), fiscalizar cada ponto da obra com o objetivo de procurar ricos 

e eliminá-los e organizar, em conjunto com a empresa, a SIPAT (Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes no Trabalho) com o objetivo de focar no comportamento humano 

como uma forma de promover mudanças significativas para as obras a fim de evitar ou 

reduzir o número de acidentes ou doenças no trabalho. Esse tipo de iniciativa seria uma 

grande oportunidade das empresas incentivarem a educação no trânsito aos seus empregados, 

pois duas obras visitadas sofreram com acidentes de trajeto dos seus operários. 

 Assim as empresas precisam se conscientizar que as NR’s 4 e 5 são extremamente 

importantes, pois por falta de fiscalização e de treinamento ministrados pelos membros dos 

SESMT com apoio da CIPA, a obra pode perder um funcionário importante por vários dias, 

deixando de dar produção e lucro, por ter sofrido um acidente que poderia ter sido evitado 

com as ações de segurança. 
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5 - CONCLUSÃO 

Com relação às cinco obras visitadas, três obras não estavam com o 

dimensionamento correto para o SESMT enquanto para CIPA as obras mostraram-se 

regulamentadas. 

Foi levantado, neste estudo, que alguns funcionários de duas obras não foram 

treinados pelo corpo do SESMT referente à NR-18 uma das normas mais importantes para a 

prevenção de acidentes na construção civil. Essa falta de treinamento acabou gerando dois 

acidentes de trabalho e outros funcionários tinham treinamento e acabaram sofrendo um 

acidente por não está usando o EPI adequado para o trabalho. Então, existe um despreparo ao 

atendimento das normas, tanto pelos empregados como pelo empregador.  

Foi observado que nas obras irregulares, com relação ao dimensionamento do 

SESMT, a ausência de médico do trabalho. Esses profissionais são importantes para a análise 

de exame de funcionários para saber se os trabalhadores estão aptos para trabalhar após 

doenças ou acidentes de trabalho e são responsáveis por fornecerem o Atestado de Saúde 

Ocupacional (ASO).  

Com relação à CIPA todas as obras estudadas estavam dimensionadas 

corretamente, porém algumas delas apresentaram acidentes de trabalho, assim concluímos que 

alguns itens dessa norma não foram postos em prática da forma correta, pois os membros da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes também tem responsabilidade de prevenir 

acidentes dando apoio ao SESMT, apesar de não darem atenção exclusiva para a segurança. 

Averiguou-se em duas obras acidentes de trajeto que poderiam ser evitados com 

campanhas conscientizadoras a favor da educação no trânsito. A SIPAT (Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes no Trabalho) é utilizada por muitas empresas para abordar temas 

importantes para o bem estar e a saúde do trabalhador. 

Observou-se que muitos trabalhadores não zelam pela sua segurança e saúde e 

nem pela saúde das outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no 

trabalho, assim concluímos que os mesmos ao desempenhar suas atividades não estão tendo 

atenção, podem ser negligentes ou imprudentes, proporcionado uma maior probabilidade de 

acontecer acidentes na construção civil como um todo. 
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Acredita-se que a obediência das normas regulamentadoras à risca, é a melhor 

maneira de reduzir até eliminar os acidentes de trabalho, pois ficou claro que as obras que 

estavam regulamentadas não sofreram com acidentes de trabalho. Além da obediência das 

normas 4 e 5, os membros dos SESMT e da CIPA devem ter a competência para aplicar seus 

conhecimentos das normas estudadas nesse trabalho com intuito de proteger o trabalhador 

com ações básicas de fiscalização, treinamento e bastante comunicação em todos os pontos do 

canteiro de obras. A pesquisa mostrou que o entendimento dos funcionários é muito 

importante para prevenção, pois nada adianta os membros dos SESMT e da CIPA fazerem a 

parte deles se os trabalhadores não absorverem o que está sendo dito e desempenhar tudo o 

que foi visto nos treinamentos. 

Espera-se que o setor da construção civil, não apenas em Fortaleza, mas no Brasil, 

evolua com relação à gestão de segurança de trabalho, afim de reduzir os acidentes 

decorrentes das suas atividades. Para isso acreditamos que a NR-28 (Fiscalização e 

Penalidades) seja atualizada com o objetivo de tornar as penas e multas mais severas para 

incentivarem as empresas a fazerem um comparativo dos custos com acidentes e das multas 

que serão pagas com o não cumprimento das normas com relação ao investimento em 

segurança do trabalho.   
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ANEXOS: 

QUADRO I  

Dimensionamento de CIPA 

*G
R

U
P

O
S N° de 

Empregados no 
Estabelecimento 
N° de Membros 

da CIPA 

0       
a        

19 

20       
a        

29 

30       
a        

50 

51       
a        

80 

81       
a        

100 

101     
a        

120 

121     
a        

140 

141     
a        

300 

301     
a        

500 

501     
a        

1000 

1001 
a 

2500 

2501 
a 

5000 

5001 
a 

10000 

Acima de 
10.000 para 

cada grupo de 
2.500 

acrescentar 

C-1 
EFETIVOS   1 1 3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2 

SUPLENTES   1 1 3 3 3 3 3 3 4 7 9 12 2 

C-1a 
EFETIVOS   1 1 3 3 4 4 4 4 6 9 12 15 2 

SUPLENTES   1 1 3 3 3 3 3 4 5 8 9 12 2 

C-2 
EFETIVOS   1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 10 11 2 

SUPLENTES   1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 9 1 

C-3 
EFETIVOS   1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 10 10 2 

SUPLENTES   1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 8 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


