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RESUMO 

 
A construção civil no Brasil vem crescendo como uma das atividades que mais 

empregam pessoas no país. O problema que vem junto com o aumento desta atividade é 

o aumento nos casos de acidente de trabalho. O acadêmico está desenvolvendo uma 

análise voltada para a segurança do trabalho em obras com 20 ou mais funcionários em 

obras de construção civil no município de Caçador/SC, a fim de aplicar as 

determinações instituídas na Norma Regulamentado nº 18 do Ministério do Trabalho e 

Emprego. O método de pesquisa a ser utilizada foi de caráter exploratório e qualitativo, 

em 4 obras e o preenchimento dos itens da lista de verificação. O resultado obtido foi 

expressado em porcentagem de cada item atendido na obra. Onde representados em 

colunas, verifica-se Atende: item verificado e de acordo com todas as especificações da 

Norma. Onde se lê Não Atende: item verificado e em desacordo com as especificações 

da Norma e onde se lê Não se Aplica: item que se identificou ausente ou desnecessário 

devido ao estágio da obra. De acordo com os resultados obtidos: Na área de vivência; 

nas escadas, rampas e passarelas; nas medidas de proteção contra queda e nas 

instalações elétricas a NR-18 não foi atendida. A importância do levantamento destes 

dados servirá para que as empresas e seus funcionários implementem políticas de 

organização e limpeza dos canteiros de obras, aprimorando os sistemas de segurança, 

principalmente contra quedas em altura.  
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ABSTRACT 
 



The construction industry in Brazil has been growing as one of the activities that 

employ more people in the country. The problem that comes along with the increase in 

this activity is the increase in cases of work accidents. The academic is developing a 

focused analysis for work safety in work with 20 or more employees in construction 

works in the city of Caçador / SC, in order to apply the provisions established in 

Regulated Standard No. 18 of the Ministry of Labor and Employment. The research 

method to be used was exploratory and qualitative, in 4 works and the completion of 

checklist items. The result was expressed in percentage of each item served in the work. 

Where represented in columns, it appears Meets: checked item and according to all the 

specifications of the standard. Which reads No Answer: checked item and not in 

accordance with the specifications of the Standard and the word Not applicable: item 

identified missing or unnecessary due to the work stage. According to the results 

obtained: In the living area; on the stairs, ramps and walkways; in fall protection 

measures and in electrical installations NR-18 was not met. The importance of these 

survey data will serve to companies and their employees implement organizational 

policies and cleaning of construction sites, improving safety systems, especially against 

falls from height. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil é um dos setores que mais emprega trabalhadores 

no país e com o aumento expressivo desta atividade, vem junto com esta crescente, o 

número de acidentes de trabalho. 

Há quem credite a ocorrência dos acidentes á falta de uma fiscalização mais 

presente, que em muitos municípios se restringe a somente observar o código de obras 

municipal. Porém veremos neste trabalho que existem legislações específicas para a 

segurança na construção civil, dando a entender que o que realmente falta é 

conscientização. 

Para a ocorrência destes acidentes existem fatores determinantes como a 

rotatividade da mão de obra que não tem qualificação, pouco treinamento para exercer 

sua função e a cultura dos funcionários quanto à utilização e treinamento do uso correto 

do EPI.  



2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A construção civil brasileira vem desempenhando nos últimos anos um papel 

importantíssimo para o desenvolvimento do país. Com os recentes incentivos do 

governo federal, como o Programa “Minha Casa Minha Vida” e o PAC, fizeram com 

que este setor tivesse um aumento significativo na cadeira produtiva. 

Assim, torna-se essencial que haja investimentos em segurança do trabalho para 

amenizar os acidentes que acontecem diariamente.  

Grohmann (2008, p. 03) fala sobre a construção civil, dizendo:  

O grande atrelamento que a construção civil tem com a mão de 
obra utilizada deveria contribuir para que fosse um setor 
adiantado no que se refere ao aspecto de segurança no trabalho, 
porém, o que se nota é que este setor continua sendo um dos 
setores industriais com maior percentual de acidentes. 
 

Neste sentido têm-se as Anotações de Responsabilidades Técnicas – ART’s, que 

é o instrumento através do qual o profissional registra as atividades técnicas solicitadas 

através de contratos (escritos ou verbais) para o qual o mesmo foi contratado (CREA-

SC, 2015). A ART é um documento constituído por formulário padrão a ser preenchido 

através do sistema Creanet Profissional, cujo preenchimento é de responsabilidade do 

profissional devidamente habilitado com registro/visto no CREA-SC (CREA-SC, 

2015). 

Na cidade de Caçador não tivemos aumento expressivo na quantidade de obras, 

mas o que chama a atenção é o aumento da área construída de 98.644,20m² em 2009, 

para 140.851,43m² em 2010, conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 – Registro de ARTs em Caçador/SC (continua) 

Nº ARTs Ano Área (m²) 
182 1995 51.013,67 
168 1996 46.083,14 
200 1997 40.828,37 
295 1998 40.505,08 
423 1999 70.735,46 
512 2000 89.818,67 
411 2001 65.787,76 
418 2002 217.972,09 
529 2003 124.032,17 



Tabela 1 – Registro de ARTs em Caçador/SC (conlusão) 

Fonte: Estatísticos | CREA-SC 

 

Cabe enfatizar que existem as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego, sendo estas um conjunto de requisitos e procedimentos relativos à 

segurança e medicina do trabalho, onde qualquer empresa, seja privada ou não, deve 

seguir e obedecer, embasadas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, amparando 

assim o trabalhador. 

As Normas são em âmbito nacional onde é obrigatório o cumprimento das 

determinações das Normas Regulamentadoras, “a qual visa proteger o empregado e o 

empregador nas atividades de risco e o não cumprimento da norma regulamentadora 

esta sujeito a sanções legais expedidas pelo Ministério do Trabalho” 

(FUNDACENTRO, BARBOUTH, 2007). 

Assim sendo a Norma Regulamentadora nº 18, apresenta as primeiras 

providências a serem tomas no inicio da construção civil (RAMOS, 2009). 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

Para desenvolver esse estudo, utilizaram-se obras que estavam em andamento de 

diferentes empresas da cidade de Caçador, Santa Catarina, que tivessem sendo 

realizados trabalhos de segurança, no período diurno, com duração de 08 horas 

trabalhadas e 20 ou mais trabalhadores.  

Foram recolhidas informações através de análises bibliográficas, observação 

direta intensiva e entrevistas, onde se confeccionou e aplicou lista de verificação com os 

principais itens de segurança no canteiro de obras. 

 

2.3 ANÁLISE DO TRABALHO ABORDADO 

 

521 2004 129.023,31 
463 2005 114.860,34 
529 2006 72.418,06 
526 2007 82.791,60 
485 2008 106.395,58 
431 2009 98.644,20 
504 2010 140.851,43 
493 2011 138.800,79 



Com base nos dados coletados durante as visitas, confeccionou-se uma tabela 

com os principais itens presentes nos canteiros de obras que são normatizados pela NR-

18, com o quantitativo em porcentagem de cada item observado durante as visitas nas 4 

obras referenciadas neste trabalho. 

Na tabela abaixo apresenta-se os itens da lista de verificação da NR-18, com os 

seguintes resultados. Atende: ítem verificado e de acordo com todas as especificações 

da Norma. Onde se lê Não Atende: ítem verificado e em desacordo com as 

especificações da Norma e onde se lê Não se Aplica: ítem que se identificou ausente ou 

desnecessário devido ao estágio construtivo. 

Tabela 2 - Resultado da lista de verificação (continua)                                         

Áreas de Vivência Atende 
Não 

Atende 
Não se 
Aplica 

Instalações sanitárias 100%   
Vestiário 25% 75%  
Alojamento   100% 
Local de refeições  100%  
Carpintaria    
Mesa estável e nivelada 25% 75%  
Motor com sistema de transmissão protegida  75% 25% 
Coifa protetora  75% 25% 
Armações de Aço    
Bancadas estáveis e niveladas 100%   
Local protegido contra intempéries 100%   
Vergalhões com pontas desprotegidas   100% 
Escadas, Rampas e Passarelas    
Presença de corrimão em todas as escadas  100%  
Presença de corrimão em todas as passarelas 25%  75% 
Medidas de Proteção Contra Queda    
Aberturas de piso com fechamento provisório 
resistente 

75% 25%  

Vãos de elevadores com fechamento provisório 75% 25%  
Perímetro da edificação protegida com guarda-corpo  100%  
Plataforma ou bandeja de proteção principal  100%  
Plataforma ou bandeja de proteção secundárias  100%  
Perímetro da edificação fechado com tela de proteção  100%  
Movimentação e Transporte de Materiais e Pessoas    
Elevador de carga e pessoas com responsável técnico 
pela montagem 

25%  75% 

Guinchos com responsável técnico pela montagem 25% 50% 25% 
 

 

 



Tabela 2 - Resultado da lista de verificação (conclusão) 

Movimentação e Transporte de Materiais e Pessoas 
Elevador de carga e pessoas com responsável técnico 
pela montagem 

25%  75% 

Guinchos com responsável técnico pela montagem 25% 50% 25% 
Andaimes e Plataformas de Trabalho    
Andaimes móveis com responsável técnico pela 
montagem 

  100% 

Andaimes Fixos com responsável técnico pela 
montagem 

 50% 50% 

Andaimes em balanço com responsável técnico pela 
montagem 

50%  50% 

Instalações Elétricas    
Instalações elétricas provisórias sem partes 
desencapadas 

100%   

Tomadas e interruptores protegidos contra intempéries 100%   
Circuitos elétricos protegidos por disjuntores 100%   
Equipamentos elétricos com aterramento   100%  
Linhas vivas próximas a construção estão com 
proteção contra contato acidental 

  100% 

Proteção contra incêndio    
Canteiro de obras provido de conjunto de extintores 25% 75%  
Equipamentos de Proteção Individual    
Todos os funcionários utilizam capacete e sapato de 
segurança 

100%   

Cinto de Segurança para atividades a mais de 2,00m de 
altura 

75% 25%  

Armazenagem e Estocagem de Materiais    
Materiais estocados em baias com identificação 50% 50%  
Materiais estocados de forma que não prejudiquem o 
transito dos funcionários 

75% 25%  

Materiais empilhados de forma que mantenham a 
estabilidade 

100%   

Madeira de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos 
devem ser estocados e seus pregos retirados ou 
rebatidos 

50% 50%  

Tapumes e Galerias    
Obra com tapumes em todo o perímetro 100%   
São de material resistente e estão bem instalados de 
modo que impeçam a entrada de pessoas sem 
autorização 

75% 25%  

Obra com galerias sobre o passeio  25% 75% 
Fonte: O autor 

 
 

3 CONCLUSÃO 

 

O trabalho em questão apresenta um estudo a respeito da segurança na 



construção civil, realizado na cidade de Caçador/SC, onde aponta-se uma preocupação  

com o número de acidentes de trabalho que ocorrem dentro do canteiro de obras. 

O empenho em apresentar algo consistente foi identificado como um fator que 

busca relatar sobre os problemas de segurança na construção civil, na qual foram 

encontrados uma constante necessidade de melhorias no ambiente de trabalho em 

relação a segurança dos funcionários. 

 Há um risco considerável de acidentes na construção civil, mas conforme o 

exposto é preciso que todos estejam atentos e que haja uma cobrança dos gerentes das 

obras, não podendo deixar o funcionário sem seu equipamento de segurança. Pois 

conforme exposto neste trabalho, as empresas estão buscando implementar políticas de 

segurança e saúde do trabalhador, haja vista os itens da NR-18 atendidos nos canteiros 

estudados. Mas há de se observar que a maioria das medidas de proteção foram 

implementadas parcialmente, com a justificativa dos custos elevados destes 

equipamentos e pela intensa deterioração que os mesmos sofrem no decorrer da obra. 

A indústria da construção de Caçador/SC ainda carece de mais investimentos em 

segurança, maior conscientização das construtoras das obras, e principalmente, dos 

próprios funcionários, que recebem os equipamentos e acabem não utilizando, por achar 

incomodo. Além disso, pensamentos errôneos que não lhes acontecerá nada com eles. 

Outro fator que dificulta a execução de trabalhos de conscientização é a alta rotatividade 

da mão-de-obra deste setor, deixando algumas pessoas que adentram nos canteiros sem 

treinamento adequado.  
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