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RESUMO 

 

Análise Preliminar de Risco, conhecida pela sigla APR, é uma ferramenta eficaz para 
a identificação de potenciais riscos no ambiente de trabalho. Partindo da identificação 
antecipada de elementos e fatores ambientais que representem perigo elevado, 
analisa, de maneira detalhada, cada uma das etapas do processo, possibilitando 
assim a escolha das ações mais adequadas para minimizar a possibilidade de 
acidentes. A APR deve ser feita em todo e qualquer local de trabalho, desde um 
escritório, até um trabalho em altura, pois em qualquer atividade se tem um risco de 
acidente, independente da gravidade. A APR é uma das principais ferramentas, ela 
deve ser feita de maneira minuciosa e criteriosa, levando em consideração não só os 
riscos visíveis e inerentes a cada atividade, mas também, antecipar e prever possíveis 
novos riscos. Toda tecnologia, ferramentas e técnicas devem ser usadas sem 
moderação, com objetivo de garantir a segurança e saúde no trabalho, não somente 
para reduzir os índices de acidentes, mas sim reduzir o risco real aos quais milhares 
de colaboradores estão expostos todos os dias. Todo empenho é necessário, pois 
uma verdade sempre permanece: uma vida não tem preço. A construção civil é um 
dos setores com maior número de acidentes de trabalho, sendo a maioria deles fatais, 
isso ocorre devido à falta de treinamento dos funcionários, bem como a ausência de 
proteções coletivas e de procedimentos seguros. A metodologia aplicada neste 
trabalho foi quantitativa com amparo nas pesquisas bibliográficas em livros, normas 
técnicas e meio eletrônico fornecendo assim todo o embasamento teórico e técnico 
para todos os processos contidos neste Trabalho de Conclusão de Curso, os 
resultados serão apresentados de forma quantitativa.  
 

 

Palavras-chave: Análise Preliminar de Risco. Segurança. Acidentes de Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

 

Preliminary Risk Analysis, known by the acronym APR, is an effective tool for 
identifying potential risks in the workplace. Starting from the early identification of 
elements and environmental factors that represent high danger, it analyzes in detail 
each of the stages of the process, thus enabling the choice of the most appropriate 
actions to minimize the possibility of accidents. The APR must be done in every 
workplace, from an office, to work at height, because in any activity you have a risk of 
accident, regardless of gravity. The APR is one of the main tools, it must be done in a 
careful and careful way, taking into account not only the visible and inherent risks of 
each activity, but also anticipating and anticipating possible new risks. All technology, 
tools and techniques should be used without restraint to ensure safety and health at 
work, not only to reduce accident rates, but to reduce the real risk to which thousands 
of employees are exposed every day. Every effort is necessary, for a truth always 
remains: a life is priceless. Civil construction is one of the sectors with the highest 
number of occupational accidents, most of them fatal, due to a lack of employee 
training, as well as the lack of collective safeguards and safe procedures. The 
methodology applied in this work was quantitative with amparo in the bibliographical 
researches in books, technical norms and electronic means thus providing all the 
theoretical and technical basis for all the processes contained in this Course 
Conclusion Work, the results will be presented in quantitative form. 
 

 

Keywords: Preliminary Risk Analysis. Safety. Accidents of Work. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é sobre Análise Preliminar de Risco, conhecida pela sigla 

APR, é uma ferramenta eficaz para a identificação de potenciais riscos no ambiente 

de trabalho. Partindo da identificação antecipada de elementos e fatores ambientais 

que representem perigo elevado, analisa, de maneira detalhada, cada uma das etapas 

do processo, possibilitando assim a escolha das ações mais adequadas para 

minimizar a possibilidade de acidentes. A APR é uma das técnicas mais utilizadas 

atualmente, e devido a sua alta eficácia e pelo envolvimento de diversos profissionais, 

faz parte do cotidiano tanto de profissionais, como de estudantes do setor de 

segurança do trabalho (ÁREA SST, 2018). 

A APR também é conhecida por outros nomes, mas com a mesma finalidade, 

são eles: Inspeções de Segurança, Avaliação de Risco, Avaliação Preliminar de Risco, 

Relatório de Risco (NR 12 SEM SEGREDOS, 2018).  

Segundo estatísticas, a construção civil é um dos setores com maior número 

de acidentes de trabalho, sendo a maioria deles fatais, isso ocorre devido a falta de 

treinamento dos funcionários, bem como a ausência de proteções coletivas e de 

procedimentos seguros. O que fazer para que esses acidentes não ocorram? 

(CONECT, 2018). 

A APR deve ser feita em todo e qualquer local de trabalho, desde um escritório, 

até um trabalho em altura, pois em qualquer atividade se tem um risco de acidente, 

independente da gravidade. A análise preliminar de risco deve ser feita para 

identificar, reduzir ou eliminar os riscos existentes nas atividades, isso de forma 

preventiva, para garantir a integridade física do trabalhador.  

O objetivo geral deste trabalho é realizar a análise preliminar de risco em uma 

obra de construção civil, com intuito de eliminar ou reduzir o máximo de risco possível 

em cada atividade, para reduzir os índices de acidentes nesse setor. Os objetivos 

específicos são: 

 

· Identificar os riscos no ambiente de trabalho; 

· Estabelecer procedimentos que visem a segurança; 

· Prevenir acidentes causados por falha mecânica ou humana;  

· Atender as normas regulamentadoras vigentes. 
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A metodologia aplicada foi quantitativa com amparo nas pesquisas 

bibliográficas em livros, normas técnicas e meio eletrônico fornecendo assim todo o 

embasamento teórico e técnico para todos os processos contidos neste Trabalho de 

Conclusão de Curso. Os resultados serão apresentados de forma quantitativa. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

Neste item será abordado todo o referencial teórico que irá embasar os 

objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso, além da metodologia e material do 

mesmo. 

 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Será apresentado sobre a segurança do trabalho na construção civil, normas 

regulamentadoras, a definição e procedimentos de Análise Preliminar de Risco e 

Inspeções de Segurança, entre outros itens relacionados a segurança do trabalho em 

obras de construção civil. 

 

2.1.1. A Segurança do Trabalho na Construção Civil 
 

Quando se fala em segurança e medidas de prevenção no ambiente de 

trabalho, a indústria da construção os canteiros de obras são imediatamente 

lembrados, pois são responsáveis por boa parte dos acidentes de trabalho que 

acontecem no Brasil, muitos deles são fatais. O Brasil possui 36 normas 

regulamentadoras, homologadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, diretamente 

para conter os acidentes de trabalho. A provável causa para tantos acidentes seria a 

falta de fiscalização e controle dos canteiros de obras (ZANEL, 2018). 

 

[...] Segurança do trabalho é um conjunto de medidas e ações aplicadas para 
prevenir acidentes nas atividades das empresas. Tais medidas e ações são 
de caráter técnico, educacional, médico, psicológico e motivacional, com o 
indispensável embasamento de medidas e decisões administrativas 
favoráveis (ZOCCHIO, 1996, p. 21). 

 

A segurança do trabalho na construção civil é uma das maiores preocupações 

de todos que trabalham no canteiro de obras. Conforme a última atualização do 

Anuário Estatístico da Previdência Social, entre 2007 e 2013 foram registrados cinco 

milhões de acidentes de trabalho no Brasil. Os dados também mostram que a 

construção civil é o quinto setor com o maior número de acidentes e o segundo mais 

letal aos trabalhadores. Esses números são resultado da falta de treinamento e do 

uso correto de equipamentos de proteção nas obras (SIENGE, 2018). 
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2.1.2. Acidentes de Trabalho na Construção Civil 
 

Poucas situações são tão complicadas como ter acidentes de trabalho na 

indústria da construção. O número de acidentes na construção civil é duas vezes 

maior que a média, se tratando por tipo de acidentes, o que leva o trabalhador a óbito. 

Conforme as estatísticas da previdência social, somente o setor de transporte 

rodoviário de cargas está na frente da construção civil em número de acidentes 

(SIENGE, 2018). 

O transporte rodoviário de cargas e a construção civil estão entre os setores 

mais letais para os trabalhadores. A construção civil é o quinto setor em número de 

acidentes e o segundo que mais causa mortes no Brasil. Geralmente, a probabilidade 

de um colaborador se incapacitar permanentemente nesse setor é seis vezes maior 

do que o conjunto de trabalhadores das demais atividades (GAZETA DO POVO, 

2018).   

As principais causas dos acidentes na construção civil são a falta de atenção 

dos colaboradores, o não uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, a falta de 

fiscalização no ambiente de trabalho e o uso de equipamentos obsoletos (SIENGE, 

2018). 

Os acidentes podem ocorrer de diferentes formas, mas os tipos mais comuns 

de acidentes na construção civil são quedas em altura, cortes e lacerações, Lesão por 

Esforço Repetitivo – LER, Exposição a sons altos, Picadas de insetos e animais 

peçonhentos (SIENGE, 2018). 

O acidente de trabalho não ocorre por acaso, em quase sua totalidade é 

evitável. Há a toda a hora uma ou mais causas que podem ser prevenidas com 

planejamento, organização, métodos adequados e aperfeiçoamento profissional. 

Exclusivamente uma parcela mínima dos acidentes relacionados aos fenômenos da 

natureza fogem do controle humano (ROUSSELET; FALCÃO, 1999). 

 

2.1.3. Normas Regulamentadoras 
 

As Normas Regulamentadoras (NR) da construção civil têm como objetivo a 

preservação da saúde e segurança dos trabalhadores. São conjuntos de leis cujo o 

objetivo principal é reduzir e evitar acidentes de trabalho. Abaixo está a relação das 

principais normas regulamentadoras da construção civil (METROFORM, 2018). 
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a) NR 4 – Serviços Especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho – 

SESMT 

Sua finalidade é promover a saúde e proteger a integridade física do 

trabalhador no local de trabalho. Uma das exigências da norma é estabelecer os 

profissionais que irão compor o SESMT, de acordo com o número de empregados e 

grau de risco da empresa (SIENGE, 2018).  

 

b) NR 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

Tem como objetivo prevenir acidentes e doenças do trabalho, cuidando da vida 

e promovendo a saúde dos trabalhadores. A norma trata da eleição dos 

representantes para a comissão (METROFORM, 2018). 

 

c) NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

Trata sobre os equipamentos que as empresas são obrigadas a fornecer para 

os empregados. O intuito é preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores 

(METROFORM, 2018). 

 

d) NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 

Esta norma visa a preservação da saúde e integridade física dos 

colaboradores, através de alguns aspectos, entre eles, o reconhecimento e controle 

dos riscos ambientais (METROFORM, 2018). 

 

e) NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

Fixa as condições exigíveis para a garantia da segurança dos trabalhadores 

que realizam esse tipo de atividade. Toda e qualquer instalação elétrica deve sempre 

ser executada e fiscalizada por profissional habilitado e capacitado (METROFORM, 

2018). 

 

f) NR 12 – Maquinas e Equipamentos 

Fala sobre a utilização de todos os tipos de maquinas e equipamentos. Informa 

que o empregador deve adotar medidas de proteção para o trabalho em maquinas e 

equipamentos (SIENGE, 2018). 
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g) NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção 

Determina diretrizes de ordem administrativa, de organização para 

implementação e controle de medidas de segurança na construção civil. É uma das 

normas mais importantes do setor, pois, aborda questões especificas de uma obra, 

como escavações, demolições, proteção contra incêndio, etc. é nela que está o 

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – 

PCMAT (METROFORM, 2018). 

 

h) NR 35 – Trabalho em Altura 

Estabelece condições mínimas para proteção de trabalho em altura, 

envolvendo planejamento e organização, de forma a garantir a segurança dos 

trabalhadores envolvidos com esta atividade. São atividades executadas acima de 

dois metros do nível inferior, onde haja risco de queda (SIENGE, 2018). 

 

2.1.4. Principais EPI Utilizados na Construção Civil 
 

A construção civil é uma atividade que gera muitos acidentes, uma forma eficaz 

de evitar esses acidentes é a disponibilização de Equipamentos de Proteção individual 

(EPI). Abaixo estão os principais EPI utilizados na construção civil (PROLIFE, 2018). 

Capacete de Segurança: utilizado para fornecer proteção para a cabeça contra 

impactos causados por quedas de materiais e objetos, contra choques elétricos e 

agentes térmicos (CONSTRUCT, 2018). 
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Figura 1 - Capacete de segurança 

 
Fonte: Safety Trab (2018) 

 

Protetor auditivo tipo plug: utilizado para controlar a exposição ao ruído 

(PROLIFE, 2018). 

 

Figura 2 - Protetor auditivo tipo plug 

 
Fonte: Safety Trab (2018) 

 

Protetor auditivo tipo concha: usado para controlar a exposição ao ruído, é o 

proferido pelos profissionais que atuam na betoneira (PROLIFE, 2018). 



21 

 

Figura 3 - Protetor auditivo tipo concha 

 
Fonte: Safety Trab (2018) 

 

Botina de Segurança: protege os pés contra perfurações oriundas de pregos e 

outros, protege contra agentes provenientes de energia elétrica, agentes térmicos, 

entre outros (CONSTRUCT, 2018). 

 

Figura 4 - Botina de segurança 

 
Fonte: Safety Trab (2018) 

 

Máscara de proteção: oferece proteção contra poeiras originadas de corte de 

tijolos, cerâmicas, etc. também contra o pó proveniente da madeira. Protege contra os 

agentes químicos da pintura (PROLIFE, 2018). 
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Figura 5 - Máscara de proteção 

 
Fonte: Elos (2018) 

 

Cinto de segurança tipo paraquedista: Este equipamento atua contra riscos de 

quedas em trabalhos em altura (CONSTRUCT, 2018). 

 

Figura 6 - Cinto de segurança tipo paraquedista 

 
Fonte: Safety Trab (2018) 

 

Luva de Raspa: utilizada para proteção em trabalhos com risco de corte, por 

exemplo em carregamentos de ferros e vergalhões (PROLIFE, 2018). 
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Figura 7 - Luva de raspa 

 
Fonte: Safety Trab (2018) 

 

Luva de látex: muito usado por pedreiros para evitar o contato com o cimento, 

argamassa, concreto, etc. um ponto negativo desse EPI é sua baixa resistência 

(PROLIFE, 2018). 

 

Figura 8 - Luva de látex 

 
Fonte: Safety Trab (2018) 

 

Óculos de proteção: protege os olhos contra o impacto de partículas volantes, 

radiação, e luminosidade intensa (CONSTRUCT, 2018). 
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Figura 9 - Óculos de proteção 

 
Fonte: Safety Trab (2018) 

 

O filtro solar não é considerado EPI, mas é de extrema importância para 

proteção contra os raios solares. 

 

Figura 10 - Filtro solar 

 
Fonte: Safety Trab (2018) 

 

2.1.5. Riscos Ambientais na Construção Civil 
 

Os riscos ambientais são divididos em cinco categorias principais, sendo riscos 

físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. 
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2.1.5.1. Riscos físicos 
 

Os riscos físicos são divididos em cinco categorias, sendo ruídos, vibrações, 

calor, radiações e umidade. 

 

2.1.5.1.1. Ruídos 
 

Podem ser encontrados em praticamente todo o canteiro de obras. São mais 

presentes próximos a fundações cravadas, maquinários pesados e locais de 

concretagem. As consequências físicas são o cansaço, irritação nos ouvidos, dores 

de cabeça, diminuição da audição, entre outros (PORTAL EDUCAÇÃO, 2018). 

 

2.1.5.1.2. Vibrações 
 

Diretamente ligada aos ruídos, elas também são encontradas em locais de 

fundações cravadas e concretagem. Como consequências físicas, irritações, dores 

nos membros, na coluna, Lesões por Esforço Repetitivo (LER), entre outras (PORTAL 

EDUCAÇÃO, 2018). 

 

2.1.5.1.3. Calor 
 

O calor está ligado a presença do empregado em ambientes sem ventilação, 

não está ligado apenas à exposição ao sol. As consequências físicas são irritações, 

aumento da pulsação, fadiga muscular, hipertensão, etc. (PORTAL EDUCAÇÃO, 

2018). 

 

2.1.5.1.4. Radiações 
 

A radiação divide-se em: Radiação ionizantes, que são causadas por partículas 

previstas em Raios-X, não está ligada diretamente a construção civil, mas podem 

causar danos como alterações celulares, câncer e problemas visuais. E a Radiação 

não ionizante, os empregados por estarem expostos ao sol, podem ter consequências 

físicas: queimaduras, desidratação, lesões na pele, etc. (PORTAL EDUCAÇÃO, 

2018). 
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2.1.5.1.5. Umidade 
 

A umidade é oriunda de ambientes expostos continuamente a ação da água, 

como lavatórios, vestiários e lugares fechados com contato direto no solo. Como 

consequência, destaca-se doenças no aparelho respiratório, quedas causadas por 

escorregões, doenças na pele, entre outros (PORTAL EDUCAÇÃO, 2018). 

 

2.1.5.2. Riscos químicos 
 

São resultados de agentes nocivos, encontrados em todo o canteiro de obras, 

principalmente em locais onde se manuseiam substancias em pó, como cal, cimento, 

areia. Produtos que podem afetar o organismo da pessoa, tais como poeira, gases 

tóxicos e vapores (TUIUTI, 2018). 

 

2.1.5.3. Riscos biológicos 
 

São riscos provindos de animais presentes na obra, fungos, protozoários, vírus 

e parasitas, são alguns dos fatores que classificam como risco ambiental a construção 

civil. Podem trazer consequências graves de saúde, como tuberculose, malária, raiva, 

etc. (PORTAL EDUCAÇÃO, 2018). 

 

2.1.5.4. Riscos ergonômicos 
 

É caracterizado pelo esforço intenso e pela realização de trabalhos repetitivos 

ou postura inadequada, por exemplo: carregamento e descarregamento de sacos de 

cimento, trabalhar muitas horas em pé ou ficar muito tempo em locais que exigem 

postura corporal diferente do que se considera normal (TUIUTI, 2018).  

 

2.1.5.5. Riscos de acidentes 
 

Os riscos de acidentes se dão pelos seguintes motivos: arranjos físicos 

inadequados, máquinas e equipamentos sem proteção, ligações elétricas deficientes, 

ferramentas defeituosas, EPI e Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) 

inadequados ou inexistentes (PORTAL EDUCAÇÃO, 2018). 
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2.1.6. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), visa levantar os 

riscos ambientais, sendo eles físicos, químicos, biológicos, existentes no ambiente de 

trabalho e definir as medidas de prevenção (ENGEMED, 2018). 

É obrigação de todo e qualquer empregador a elaboração e implementação do 

PPRA, tendo em vista a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores, 

por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho (AMBIENTEC, 2018). 

O objetivo do PPRA é estabelecer uma metodologia de ação que assegure a 

preservação da saúde e integridade física dos empregados, diante dos riscos do 

ambiente no quais estão exercendo suas atividades (ENGEMED, 2018). 

Da estrutura do PPRA deverá conter, no mínimo o seguinte (GUIA 

TRABALHISTA, 2018): 

 

a) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 

b) Estratégia e metodologia de ação; 

c) Forma do registro, manutenção e divulgação de dados; 

d) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

 

Quadro 1 - Exemplo de Cronograma com ações e metas a serem realizadas 

              2015           2016  

  Ações e Metas a Serem Realizadas F
e

v 

m
a

r 

a
b

r 

m
a

i 

ju
n

 

ju
l 

a
g

o
 

s
e

t 

o
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n
o

v 

d
e

z 

ja
n

 

fe
v 

1 Antecipação e Reconhecimento dos Riscos X                         

2 Avaliação dos Riscos X                         

3 Adoção de Medidas de Controle X                         

4 Estabelecimento das Prioridades e Metas de 
Avaliação e Controle 

X                         

5 Emissão do PPRA X                         

6 Divulgação do PPRA aos Colaboradores   X                       

7 
Fornecimento, Controle e Treinamento de 
EPI´s 

X X X X X X X X X X X X X 

8 Monitoramento da Exposição ao Ruído             X           X 

9 Análise Global do PPRA e Renovação                         X 

Fonte: GENPRO Engenharia (2015) 
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Para o desenvolvimento do PPRA deverá abranger as seguintes etapas (GUIA 

TRABALHISTA, 2018): 

 

a) Antecipação e reconhecimento dos riscos; 

b) Estabelecimentos de prioridades e metas de avaliação e controle; 

c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

d) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

e) Monitoramento da exposição aos riscos; 

f) Registro e divulgação de dados.  

 
Quadro 2 - Exemplo de medida de controle de segurança 

(Continua) 

    RECOMENDAÇÕES DE EPI   

EPI OBJETIVO ATIVIDADE DE USO RISCO A SER EVITADO 

Capacete de 
Proteção (com 
jugular) 

Proteger a cabeça 
contra qualquer tipo 
de impacto 

Todos os colaboradores devem seguir 
a utilização devido ao risco continuo 
dentro do canteiro de obra, e seguir as 
normas da empresa. 

Prevenir o acidente de 
queda de materiais, 
perfurações, e devido 
qualquer tipo de impacto, 
diminuindo a lesão. 

Calçado de 
segurança tipo 
botina 

Proteção dos pés 
com objetivo de 
evitar lesões e 
ferimentos. 

Todos colaboradores dos setores de 
serviços devem estar utilizando durante 
toda a jornada de trabalho, evitando 
assim o risco de acidente. 

Risco de queda de objetos 
e até mesmo material, 
contato com umidade. 

Respirador 
purificador de ar 
tipo semifacial 
PFF1, PFF2 

Proteção das vias 
respiratórias contra 
poeiras. 

Atividades que exponha o colaborador 
próximo de produtos químicos, poeiras 
vegetais onde são encontradas 
diretamente. Ex: Operações de trabalho 
onde haja poeira, dentro do canteiro de 
obra em todos setores, 

Produto químicos, tais 
como pó de cerâmica, 
Cimento (álcalis Cáusticos) 

Óculos de 
proteção incolor 

Proteção para os 
olhos devido a 
possíveis respingos 
de produtos 
químicos e outras 
eventuais projeções 
de 
materiais. 

Todas as atividades que tenham risco 
de projeção de materiais ou respingo 
de produtos químicos. Ex: No manuseio 
da madeira, evita fagulhas, contato com 
cimento e evita o contato direto com 
materiais utilizado. 

Evita o contato direto com 
produtos químico e até 
mesmo evitando assim 
para que possa existir 
algum tipo de contato 
direto com o colaborador. 

Luvas látex (PVC) 
Luvas nitrílicas, 
pigmentada 

Proteção para a 
pele (mãos) devido 
ao contato direto 
com pó da madeira. 

Todas as atividades que exponham em 
contato a pele do trabalhador. Ex: 
colaboradores expostos o cimento, 
areia, madeira metal (ferro), quem 
realiza a carga e descarga dos 
produtos. 

Evita o contato direto com 
a pele do colaborador. 

Protetor auricular 
(tipo plug ou 
concha) 

Protetor de 
audição. 

Todas atividades onde houver 
exposição a fonte ruidosas, 
recomendado a utilização devido a 
possível perda de audição. 

Diminuir consequências 
pro futuro do colaborador. 
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Quadro 2 - Exemplo de medida de controle de segurança 
(Conclusão) 

    RECOMENDAÇÕES DE EPI   

EPI OBJETIVO ATIVIDADE DE USO RISCO A SER EVITADO 

Cinto de 
segurança (tipo 
paraquedista ou 
talabarte) 

Proteção para risco 
de queda. 

Todos os colaboradores expostos a 
trabalho acima de 2m altura é de 
obrigação a utilização. 

Evita o risco de queda, 
diminuindo lesão e até 
mesmo não ocasionado 
acidente do trabalho. 

Fonte: ASOMED (2013) 

 

O PPRA é um programa de ação constante, não é apenas um documento 

burocrático, é um documento que contém um roteiro de ações a serem realizadas para 

atingir as metas do programa. A periodicidade de elaboração do PPRA é anual ou 

alterada para ajustes quando necessários (AMBIENTEC, 2018). 

 

2.1.7. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da 
Construção Civil – PCMAT 
 

Nas últimas décadas, a construção civil é uma das atividades que obteve um 

desenvolvimento bastante destacado. A expansão das cidades e o crescimento da 

população geraram uma maior demanda por habitações e instalações de empresas. 

Mas, devido ao progressivo número de obras, surgiram também alguns problemas, 

como a falta de mão de obra especializada e por consequência o aumento de 

acidentes (AMBIENTEC, 2018). 

Devido a expansão deste mercado de construtoras e empreiteiras, foi 

implantada a NR 18, que determina diretrizes de ordem administrativa, planejamento 

e organização, que sirvam como base para implementação de medidas de controle e 

sistemas preventivos de segurança nos processos e no meio ambiente de trabalho da 

construção civil (AMBIENTEC, 2018). 

O objetivo desta NR é a implantação de medidas de controle e sistema 

preventivo de segurança nos processos e no meio ambiente de trabalho da indústria 

da construção civil (PROLIFE ENGENHARIA, 2018). 
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Quadro 3 - Exemplo de medida de controle – Placas de sinalização 

TIPO DE CARTAZ LOCAL RECOMENDADO 
Uso obrigatório de Máscara 
de Respiração 

Próximo a betoneiras, queima de cal, recintos fechados de pintura ou colocação 
de carpete (com cola), corte de tijolos ou cerâmica. 

Coloque o lixo na Lixeira No local de refeições, no vestiário, no almoxarifado, na sala do mestre, do 
engenheiro. 

Uso Obrigatório de 
Capacete 

Principalmente na entrada da obra (ao lado do relógio de ponto), no balcão do 
almoxarifado e outros a critério da empresa. 

Use o Protetor Auricular Próximo a serra circular, policorte, pistola pregadeira (pneumática) e a 
máquinas muito ruidosas (colocar um cartaz na caixa da pistola finca pinos, da 
maquita, etc). 

Obrigatório Uso de Luvas Próximo a locais de fechamento com alvenaria, concretagem, carga e descarga 
de materiais, preparação de ferragens, lavagem de pastilhas, 
impermeabilização.  

Obrigatório Uso de Botas Em locais com excesso de umidade, fundação, concretagem, queima de cal, 
preparo de argamassa 

Uso Obrigatório de Óculos 
de Segurança ou Protetor 
Facial 

Próximo de equipamentos: tipo serra circular, policorte, maquita, ou em 
pedestais próximos de serviços com entalhadoras, chapiscos, emboço, reboco 
de parede e teto, concretagem, vibradores, lavagem de pastilhas e outros a 
critério da empresa 

Primeiros Socorros Colocar na caixa de primeiros socorros. 

Cuidado! Queda de objetos Colocar nos locais de projeção da fachada. 

Uso Obrigatório de Cinto de 
Segurança 

Colocar em pedestal próximo das beiradas da laje em execução, afixar dentro 
do balancim e divulgar para serviços de montagem de torre de elevador e 
outros. 

Cuidado! Eletricidade Nas caixas de distribuição elétrica e locais energizados. 

Não Fume neste Local No almoxarifado, no local de refeições, no vestiário e nos locais com manuseio 
de inflamáveis. 

Fonte: Segurança Ocupacional (2003) 
 

Além de abordar questões próprias e especificas da atividade da construção 

civil, como escavações, demolições, soldagem, corte, telhados, etc. a NR 18 descreve 

também as instruções para outras situações relacionadas ao canteiro de obras, como 

os alojamentos e áreas de vivencia para os empregados, proteção contra incêndios, 

etc. (AREA SST, 2018).  

Conforme o artigo 200 inciso 1 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, 

a elaboração do PCMAT é necessário a partir de 20 empregados ou mais, deve ser 

mantido na obra até o final de seu processo e deve ser elaborado por profissional 

legalmente habilitado (AMBIENTEC, 2018). 

Como a interpretação de profissional legalmente habilitado na área de 

segurança do trabalho é alvo de questionamentos, o Ministério do Trabalho em 

Emprego fez uma publicação da Nota Técnica nº 96/2009/DSST/SIT, que explica que 

somente os engenheiros de segurança do trabalho adequadamente registrados no 

CREA podem elaborar e executar o PCMAT (AREA SST, 2018). 
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A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do 

empregador ou condomínio, e deve conter os seguintes documentos (AMBIENTEC, 

2018): 

 

a) Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho, levando-se em 

consideração os riscos de acidentes e doenças do trabalho com suas medidas 

preventivas; 

b) Projeto de execução das proteções coletivas; 

c) Especificação técnica das proteções coletivas e individuais; 

d) Cronograma de implantação das medidas preventivas; 

e) Layout inicial do canteiro de obras; 

f) Programa educativo contemplando a prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho com sua carga horária. 

 

Com certeza a NR 18 (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, 

1978) é a norma mais completa, nela está contida várias outras normas, como NR 5 

(MTE, 1978), NR 6 (MTE, 1978), NR 9 (MTE, 1978), NR 12 (MTE, 1978), NR 35 (MTE, 

2012), entre outras. É importante treinar regularmente os trabalhadores, priorizando 

sempre pela segurança em suas atividades. Todos os empregados precisam receber 

treinamentos admissional e periódico, objetivando garantir a execução de suas 

atividades com segurança. O treinamento admissional deve ter carga horária mínima 

de 6 horas, ser ministrado antes do trabalhador iniciar suas atividades, dentro do 

horário de trabalho, e deve conter (PROLIFE ENGENHARIA, 2018):  

 

a) informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho; 

b) riscos inerentes a sua função;  

c) uso adequado de EPI;  

d) informações sobre EPC existentes na obra. 
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Quadro 4 - Exemplo de uso de EPI - tabela EPI X Função 
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Engenheiro Civil                     X             

Encarregado Geral                     X             

Encarregado de Terraplanagem X     X             X       X     

Encarregado de Topografia   (X)                 X             

Soldador   (X) X X   X X   (X) X X   X X       

Mecânico de Manutenção   (X) X           X   X             

Mecânico de Manutenção   (X)             X   X             
Operador de Rolo Compactador 
Pé-de-carneiro 

X                   X       X     

Operador de Retroescavadeira X                   X X     X     

Operador de Pá-Carregadeira X   X               X       X     

Operador de Patrol X     X             X       X     

Operador de Trator Agrícola X                   X       X     

Operador Trator Esteira X X   X             X       X     

Operador de Moto Scraper X                   X       X     

Greidista   (X)                 X         X   

Motorista                     X             

Aux. Laboratório / Laboratorista         (X)   X       X         (X)   

Aux. Topografia / Topógrafo   (X)         X       X         X   

Operador de Betoneira X   X   X     X       X           

Pedreiro   (X)           X     X (X)         (X) 

Servente   (X)         X       X (X)       X (X) 

Vigia                     X             

Quando necessário ( X )                     X             

Fonte: Andrade (2002) 
 

 O treinamento periódico deve ser ministrado sempre que se tornar necessário 

e ao início de cada fase da obra. Os trabalhadores devem receber copias dos 

procedimentos e operações em cada treinamento (PROLIFE ENGENHARIA, 2018). 

A construção civil apresenta algumas particularidades em relação a outras 

indústrias. Uma das principais é o fato de que o trabalho na construção civil muda de 

lugar sempre que uma obra termina e outra começa. Diversas vezes os canteiros de 

obras estão em lugares afastados, e a necessidade de deslocamento de grandes 

equipes faz com que os empregadores preparem a criação de alojamentos e áreas de 
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vivencia provisórios nos canteiros de obras. É estabelecido na NR 18 (MTE, 1978) 

que os canteiros de obras devem dispor de (AREA SST, 2018):  

 

a) Instalações sanitárias; 

b) Vestiário; 

c) Alojamento; 

d) Local de refeições; 

e) Cozinha, quando houver preparo de refeições; 

f) Lavanderia; 

g) Área de lazer; 

h) Ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 ou mais 

trabalhadores.  

 

Visto que a obrigatoriedade de instalação de alojamentos, lavanderias e áreas 

de lazer só se dá quando os trabalhadores ficarem alojados na obra. Já as instalações 

sanitárias são definidas como o local destinado ao asseio corporal e atendimento das 

necessidades fisiológicas (AREA SST, 2018).  

O PCMAT deve garantir, por ações preventivas, a integridade física e a saúde 

do empregado da construção civil, assim como de funcionários terceirizados, 

fornecedores, contratantes, visitantes, entre outros, as pessoas que atuam direta ou 

indiretamente na realização de um serviço ou obra e estabelecer um sistema de 

gestão em segurança do trabalho nos serviços relacionados a construção, através da 

definição de atribuições e responsabilidades a equipe que irá administrar a obra 

(AMBIENTEC, 2018). 

Esta documentação tem o objetivo de antecipar os riscos inerentes a 

construção civil. De modo equivalente a elaboração do PPRA são aplicados métodos 

e técnicas que tem por finalidade o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos 

encontrados nas atividades. A partir deste levantamento, são tomadas ações para 

eliminar, minimizar e controlar os riscos, através de medidas que podem ser proteção 

individual ou coletiva (AMBIENTEC, 2018). 
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2.1.8. Análise Preliminar de Risco 
 

Neste item será informado a definição, origem, objetivos e procedimentos e 

etapas da Análise Preliminar de Risco - APR. 

 

2.1.8.1. Definição de análise preliminar de risco  
 

A Análise Preliminar de Risco – APR consiste em um estudo antecipado e 

detalhado de todas as fases do trabalho, permite descobrir os riscos antes que eles 

venham provocar acidentes de trabalho. Depois de detectado os possíveis acidentes 

e problemas, devem ser adotadas medidas de controle que visem a neutralização, 

essas medidas devem envolver toda equipe, tanto pelo setor de segurança e gerencia, 

quanto pelos próprios empregados, criando um clima de trabalho seguro em conjunto 

(SEGURANÇA DO TRABALHO NWN, 2018). 

A APR também é conhecida por outros nomes, porém com a mesma finalidade, 

são eles: Inspeções de Segurança, Avaliação de Risco, Avaliação Preliminar de Risco, 

Relatório de Risco (NR12 SEM SEGREDOS, 2018). 

Sobre as Inspeções de Segurança, Carneiro Filho (1985, p. 7) afirma que: 

 

Entre os procedimentos formais de controle para acompanhar o progresso e 
alcançar os objetivos de um programa de segurança, estão as INSPEÇÕES 
DE SEGURANÇA (IS). A IS é um dos principais desses procedimentos, pois 
permite descobrir os riscos antes que eles venham a provocar lesões ou 
acidentes impessoais. Assemelha-se às inspeções feitas durante o controle 
de qualidade que descobre defeitos nos materiais fabricados, permitindo 
assim eliminar os riscos de possíveis acidentes. 
 

A APR é uma das técnicas mais utilizadas na atualidade, devido a sua alta 

eficácia e pelo envolvimento de diversos profissionais, faz parte do cotidiano tanto de 

profissionais, como de estudantes do setor de segurança do trabalho (AREA SST, 

2018). 

Segundo Zócchio (1973, p. 114): 

 

A análise de riscos é uma modalidade de inspeção de segurança. Com 
características próprias e exigindo técnicas específicas, pode ser 
considerada um método avançado de inspeção de segurança, isto é, de 
descobrir riscos desconhecidos até então, e de levantar suspeita sobre outros 
que poderão exigir alguma inspeção especial para um laudo final. 
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A APR não é uma técnica profunda de análise de riscos e geralmente antecede 

a aplicação de outras técnicas mais detalhadas de análise, pois seu objetivo principal 

é determinar riscos e medidas preventivas antes da fase operacional (SESMT, 2018). 

 

[...] as inspeções de segurança cobrem uma grande parte da segurança do 
trabalho que vai desde a inspeção elementar rotineira, que pode ser atribuída 
às mais diversas pessoas nas áreas de trabalho, até a análise de risco, que 
requer conhecimento e técnica especiais, e à pesquisa de condições 
ambientais, que requer também, além de conhecimento elevado, aparelhos 
científicos. Todas essas atividades cabem perfeitamente sob título 
“inspeções de segurança” desde que a finalidade – obedecidas as grandezas 
dos riscos – é sempre a mesma: descobrir, constatar, ou comprovar a 
existência de riscos. É, enfim, uma fonte de informações da existência de 
condições que devam ser corrigidas. A partir da informação, uma série de 
trabalhos terá de ser encadeada – estudos, projetos, experiencias, etc. – até 
a solução final do caso [...] (ZÓCCHIO, 1973, p. 87). 

 

Para se fazer a elaboração da APR é necessário habilidades profissionais e 

experiencia, geralmente este trabalho é direcionado para o setor de segurança do 

trabalho, mas é de suma importância o envolvimento de outras áreas, isso ajuda a 

enriquecer a análise e facilita na identificação dos riscos (NR 12 SEM SEGREDOS, 

2018). 

 

A experiencia dos próprios profissionais da segurança e das próprias 
empresas é de grande valor para avaliação dos riscos. O profissional e a 
empresa podem e devem tirar proveito das experiencias de outros. Para isso 
é importante que se mantenham em arquivo, para consulta, pelo menos 
resumos de estudos e dados estatísticos, originados das atividades do 
serviço de segurança do trabalho e, que se mantenham intercambio com 
outras firmas e outros profissionais. Literatura especializada é outro meio 
auxiliar na identificação dos riscos nos ambientes de trabalho (ZÓCCHIO, 
1973, p. 85). 

 

2.1.8.2. Origem da análise preliminar de risco 
 

O desenvolvimento da APR deu-se, inicialmente, pela carência do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos de determinar padrões de segurança 

para o transporte, armazenamento e manipulação de misseis militares, que pela 

natureza das operações, apresentava alto grau de periculosidade. Devido ao alto valor 

dos equipamentos balísticos, foi fundamental o desenvolvimento de análises 

detalhadas que aumentassem o nível de segurança, possibilitando a segurança dos 

militares envolvidos e evitando prejuízo de milhões de dólares no caso de uma 
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explosão acidental ou perda de um dos mísseis por problemas operacionais (ÁREA 

SST, 2018). 

 

2.1.8.3. Objetivos da análise preliminar de riscos 
 

O contexto de APR é bastante abrangente, mas dentre os principais objetivos 

estão (AREA SST, 2018): 

 

a) Identificação aprofundada dos riscos no ambiente de trabalho; 

b) Orientação clara e objetiva da equipe de trabalhadores; 

c) Estabelecimento de procedimentos de segurança; 

d) Organização e sistematização das tarefas envolvidas nos processos; 

e) Planejamento amplo de cada tarefa e cada etapa; 

f) Orientação e capacitação da equipe; 

g) Prevenção de acidentes causados por falha humana ou mecânica. 

 

Carneiro Filho (1985, p. 7), sobre o objetivo das Inspeções de Segurança, 

afirma que:  

 

A IS não deve ser realizada somente pelos que trabalham no órgão de 
Segurança e sim por todos os setores da Empresa e faz com que cada 
empregado se sinta como um homem de Segurança mentalizando-o na 
prevenção de acidentes e tornando-o um fiscal e interessado na correção dos 
riscos apontados pela inspeção. E se as condições são corrigidas o 
empregado se sentirá como um contribuinte na melhoria do ambiente do 
trabalho. A IS não deve ser feita para apurar falhas ou culpas de modo a se 
concluir com uma punição. Deve antes de tudo ser construtiva com a 
finalidade precípua de evitar acidentes. 

 

O propósito é a busca e investigação dos riscos que os sistemas envolvidos 

podem causar. Assim tem-se a oportunidade de mudar o projeto ou a concepção do 

sistema com propósito de eliminar ou reduzir os riscos (NR 12 SEM SEGREDOS, 

2018). 

 

As inspeções visam descobrir não só as CONDIÇÕES INSEGURAS 
existentes nos ambientes de trabalho, como também os ATOS INSEGUROS 
praticados pelos empregados, na execução de suas atividades diárias. Um 
ato ou condição corrigida, representa um acidente a menos (CARNEIRO 
FILHO, 1985, p. 7). 
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2.2. METODOLOGIA E MATERIAL 

 

O presente trabalho apresenta uma metodologia quantitativa com amparo nas 

pesquisas bibliográficas em livros, normas técnicas e meio eletrônico fornecendo 

assim todo o embasamento teórico e técnico. 

 No que diz respeito ao método, este trabalho se configura de forma quantitativa 

e qualitativa, tendo a finalidade de mostrar os riscos do ambiente de trabalho, assim 

como as exigências das legislação e normas vigente que norteiam a indústria da 

construção civil. 

 Inicialmente será feito um reconhecimento do local de trabalho, das atividades 

que serão executadas. Em seguida será realizado entrevistas com o mestre de obras, 

visando o entendimento das atividades e dos procedimentos a serem realizados 

durante a execução do trabalho, também serão entrevistados os funcionários para 

comprovar as informações.   

Após a coleta e análise de todas as informações, será feita a elaboração da 

APR, onde será analisado cada risco e as consequências de cada etapa do trabalho, 

assim como as ações de controle dos riscos identificados e os procedimentos de 

segurança.  

Antes de finalizar e implantar a APR é importante fazer uma revisão geral do 

conteúdo, juntamente com o mestre de obras, buscando averiguar as informações 

contidas, assim como a melhoria da APR. Por fim, será apresentado para todos os 

funcionários, para que os mesmos assinem, comprovando que tem conhecimento do 

conteúdo informado. 

 

2.2.1. Procedimentos e etapas da APR 

  

O desenvolvimento e implantação da Análise Preliminar de Risco devem ser 

realizados antes do início da execução de cada tarefa, como exemplo a instalação de 

um novo setor, mas ela também pode ser aplicada em processos já existentes. A APR 

tem algumas etapas e procedimentos que devem ser realizadas, essas etapas devem 

contar com a participação de todos os envolvidos, com objetivo de assegurar que 

nenhum detalhe seja despercebido, são elas (AREA SST, 2018): 
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a) Descrever e caracterizar os riscos 

 

Nesta etapa são caracterizados e descritos os agentes causadores e seus 

efeitos, permitindo que medidas preventivas e de correção sejam aplicadas de 

imediato. Também serão identificados de maneira escalonada os riscos mais graves 

e os menos graves, isso indicará quais medidas são mais urgentes (AREA SST, 2018). 

 

b) Determinar ações de controle e Prevenção 

 

É uma etapa fundamental da APR, pois para que sejam preservadas a 

segurança e saúde dos trabalhadores, ações concretas devem ser realizadas logo em 

seguida da etapa anterior. Também nesta fase serão definidos os responsáveis pelo 

controle dos riscos, dentre as principais estão (AREA SST, 2018): 

 

· Recorrer ao histórico de sistemas parecidos, usando-os como exemplo para 

identificação de riscos na atividade analisada; 

· Observar e revisar o objetivo principal da atividade. Reavaliar a missão e 

dimensiona-la as reais condições possíveis de execução, eliminando excessos 

enquanto prima pela segurança; 

· Determinar os riscos por ordem de gravidade, dos mais graves aos menos 

graves; 

· Identificar a origem dos principais agentes de risco e os riscos associados a 

eles; 

· Revisar todas as maneiras possíveis de controle e eliminação de riscos, 

buscando encontrar possíveis soluções; 

· Determinar medidas e ferramentas para mitigação de danos caso o controle de 

riscos não funcione corretamente, impedindo que o acidente se espalhe para 

outros setores; 

· Delegar e indicar em cada setor, o profissional que será responsável pela 

execução da pratica das ações preventivas e corretivas e quais atividades 

estarão sob sua responsabilidade.  
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c) Analisar falhas humanas 

 

O elemento humano ainda é essencial, embora a mecanização e tecnologia 

ocupem boa parte dos processos de produção, e é o principal foco da saúde e 

segurança do trabalho. Embora as estatísticas indiquem que mais da metade dos 

acidentes de trabalho são ocasionados por falha humana, outros elementos diversos 

colaboram para esses números. O principal dos fatores é o próprio projeto de 

instalação e organização dos processos, que geralmente são inadequados e por isso 

oferecem risco quando estão em pleno funcionamento. Sendo assim, é fundamental 

levar e conta a natureza dos equipamentos e demais variáveis do ambiente de 

trabalho para análise dos riscos, e garantir que o dimensionamento e instalação do 

projeto sejam adequados com a atividade humana. Outro fator importante é a 

qualificação, o treinamento e a observância das normas regulamentadoras por parte 

dos profissionais envolvidos (AREA SST, 2018).  

São inúmeras as ferramentas e técnicas que podem e devem ser aplicadas 

para garantir o resguardo da saúde e qualidade de vida dos colaboradores. A APR é 

uma das principais ferramentas, ela deve ser feita de maneira minuciosa e criteriosa, 

levando em consideração não só os riscos visíveis e inerentes a cada atividade, mas 

também, antecipar e prever possíveis novos riscos. É necessário redobrar a atenção, 

pois todas as atividades humanas, em maior ou menor grau, nas diversas naturezas, 

apresentam riscos, sejam temporários ou permanentes. Toda tecnologia, ferramentas 

e técnicas devem ser usadas sem moderação, com objetivo de garantir a segurança 

e saúde no trabalho, não somente para reduzir os índices de acidentes, mas sim 

reduzir o risco real aos quais milhares de colaboradores estão expostos todos os dias 

(AREA SST, 2018). 

 

2.2.2. FMEA/FMECA 
 

FMEA significa análise dos modos de falha e seus efeitos. Também existem 

um termo semelhante, a FMECA que significa análise do modo de falha, efeitos e 

criticalidade. É um método utilizado para prevenir falhas e analisar os riscos de um 

processo, através da identificação de causas e efeitos para identificar as ações que 

serão utilizadas para inibir as falhas. Modo de falha está relacionado ao fato de como 

um processo pode ser levado a operar de maneira deficiente e é composto por três 
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elementos: efeito, causa e detecção. Efeito é a consequência que a falha pode causar 

ao cliente; causa é o que indica a razão da falha ter ocorrido e detecção é a forma 

utilizada no controle do processo para evitar as falhas potenciais (BLOG DA 

QUALIDADE, 2018). 

A aplicação do FMEA impacta de modo direto no retorno financeiro da empresa 

que é decorrente da minimização e eliminação de falhas potenciais nos processos 

produtivos. Os resultados podem abranger todas as áreas industriais aumentando 

a confiabilidade do serviço prestado e proporcionando mais segurança e maior 

satisfação do usuário dos serviços (CITISYSTEMS, 2018). 

O método realiza uma análise das possíveis falhas que podem ocorrer em 

componentes e gerar um efeito sobre a função de todo o conjunto. Desta forma, são 

analisadas as falhas potenciais e propostas ações de melhoria para o 

desenvolvimento do produto ou do processo. O FMEA faz uso, portanto, da 

prevenção, ao detectar falhas antes mesmo que elas ocorram (INDUSTRIA HOJE, 

2018). 

Existem dois tipos de FMEA, o de produto, que está relacionado as falhas que 

poderão ocorrer no produto, dentro das especificações do projeto, e o de processo, 

que é referente as falhas que poderão ocorrer no planejamento do processo, levando-

se em consideração as não conformidades apresentadas no produto, relacionadas as 

especificações do projeto (BLOG DA QUALIDADE, 2018). 

 

2.2.2.1. Elaboração da FMEA 
 

Inicialmente, vamos definir alguns termos que são utilizados em um documento 

FMEA. São eles (CITISYSTEMS, 2018): 

 

· Falha: Perda de função quando ela é necessária. 

· Modo de Falha: Como você observa o dano causado. 

· Efeito da falha: Resultado ou consequência da falha. 

· Ocorrência de falha: Quantas vezes isto acontece. 

· Severidade de falha: O quão grave é a falha quando ela ocorre? 

· Detecção de falha: Posso encontrar a falha antes dela ocorrer? 

· RPN: Risk priority number – É o risco calculado que fica associado ao modo de 

falha. O documento FMEA consiste de uma lista de componentes, funções ou 
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serviços que podem falhar. Para cada um destes itens, são determinadas a 

ocorrência, os efeitos e os modos de falha para que então o risco inerente a 

falha possa ser calculado. O valor do risco (RPN) é um múltiplo de 3 variáveis 

(Ocorrência, Severidade e Detecção), sendo estas três variáveis tabeladas 

conforme o tipo de FMEA que está sendo utilizado. (ver tabela1, tabela2 e 

tabela3). 

 

O FMEA funciona da seguinte forma: um grupo identifica as funções do produto 

e processo, as possíveis falhas, as causas e os efeitos derivados desta. Em seguida, 

é analisado o risco (RPN) que cada falha pode fornecer e então são avaliadas quais 

medidas de melhoria e ações corretivas podem ser aplicadas de forma a diminuir os 

riscos analisados. Uma planilha ou documento para a análise FMEA de processo inclui 

os seguintes campos (CITISYSTEMS, 2018). 

 

· Nome: Nome do componente, subcomponente ou sistema que está sendo 

analisado; 

· Função: é a função que o componente ou sistema desempenha; 

· Falha: é o evento que faz com o que o componente ou sistema perca sua 

função; 

· Efeitos: Aspecto aparente que o cliente irá notar. É o que a falha provoca; 

· Classificação da severidade: Pode variar de zero a dez, sendo zero igual a uma 

gravidade mínima e dez uma gravidade máxima; 

· Causa: Apresentação das possíveis causas para a falha ocorrer; 

· Classificação e frequência da ocorrência: Pode variar de zero a dez, sendo zero 

igual a uma frequência mínima e dez uma frequência constante; 

· Classificação da detecção: Pode variar de zero a dez, sendo zero igual a uma 

detecção máxima e dez uma detecção nula; 

· Ações e procedimentos atuais; 

· Ações recomendadas; 

· Responsabilidade; 

· Data prevista; 

· Ação tomada; 
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Posteriormente a esta primeira rodada, são levantas as ações necessárias para 

poder diminuir os maiores riscos que foram calculados. Estas ações podem ser 

levantadas através do conhecimento e criatividade da equipe, sessões de brainstorm, 

etc. Após agrupar todas as alternativas, será avaliado a viabilidade das mesmas e as 

tarefas serão distribuídas entre os envolvidos da equipe. O documento gerado deverá 

ser analisado e revisado periodicamente, afim de verificar se houveram alterações no 

produto e processo ou mesmo se surgiram falhas não previstas durante o processo 

anterior (CITISYSTEMS, 2018). 

 
Tabela 1 – Valor de ocorrência 

Classif. Critério 

1 Chance Remota de Falha 
2 Frequência muito baixa: 1 vez a cada 5 anos 
3 Pouco Frequente: 1 vez a cada 2 anos 
4 Frequência baixa: 1 vez por ano 

5 Frequência ocasional: 1 vez por semestre 
6 Frequência moderada: 1 vez por mês 
7 Frequente: 1 vez por semana 
8 Frequência elevada: algumas vezes por semana 
9 Frequência muito elevada: 1 vez ao dia 

10 Frequência máxima: várias vezes ao dia 
Fonte: Citisystems (2018) 

 

Tabela 2 – Severidade 

Classif. Critério 
1 Efeito não detectável no sistema 
2 

Baixa severidade causando aborrecimento leve no cliente 
3 
4 

Severidade moderada: cliente hora insatisfeito com perda de 
desempenho perceptíve 

5 
6 
7 

Severidade alta com alta insatisfação do cliente 
8 
9 Severidade muita alta: risco potencial de segurança e 

problemas graves de não-conformidades 10 
Fonte: Citisystems (2018) 
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Tabela 3 – Detecção 

Classif. Critério 

1 Detecção quase certa do modo de falha 
2 Probabilidade muito alta de detecção do modo de falha 
3 Alta probabilidade de detecção do modo de falha 
4 Moderadamente alta probabilidade de detecção do modo de falha 
5 Moderada probabilidade de detecção do modo de falha 
6 Baixa probabilidade de detecção do modo de falha 
7 Probabilidade muito baixa de detecção do modo de falha 
8 Probabilidade remota de detecção do modo de falha 
9 Probabilidade muito remota de detecção do modo de falha 

10 Não é possível detectar o modo de falha 
Fonte: Citisystems (2018) 

 

O FMEA é uma importante ferramenta na identificação das falhas e na sua 

correção, aumentando desta forma a confiabilidade dos clientes e dos processos 

(BLOG DA QUALIDADE, 2018). 

 

2.2.3. Normas Regulamentadoras 

 

Para a realização deste trabalho serão utilizadas as seguintes normas 

regulamentadoras que estão diretamente ligadas a construção civil: 

 

a) NR 17 – Ergonomia; 

b) NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção; 

c) NR 35 – Trabalho em Altura; 

d) NBR ISO 12100 – Segurança de maquinas, princípios gerais de projeto, 

apreciação e redução de riscos. 
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2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
 

2.3.1. Etapas da Construção Civil 
 

Uma construção tem diversas etapas a serem seguidas, em sequência, pois 

para se iniciar uma nova etapa, a anterior deve ter sido concluída. Abaixo está a 

sequência das etapas das obras de construção civil, assim como as análises dos 

riscos e recomendações de segurança de cada uma delas. 

 

2.3.1.1. Serviços Preliminares (Corte e Aterro) 

 

Por ser uma etapa que depende de trabalho com máquinas, os perigos são 

provenientes das mesmas. 

 

Figura 11 - Serviço de terraplenagem do terreno 

 
Fonte: O próprio autor 

 

No apêndice A o quadro da análise preliminar de risco dos serviços 

preliminares, com os dados do levantamento dos riscos, causas, consequências e 

recomendações de segurança, assim como a categoria de frequência, severidade e 

risco, obtidos das tabelas FMEA.  
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2.3.1.2. Fundações 

 

Esta é uma etapa que também foi realizada com máquina, onde o risco de 

acidente é maior quando tem pessoas no local. Durante a concretagem, os pedreiros 

e ajudantes não utilizavam luvas, tendo contato direto com o concreto, tanto na 

preparação do mesmo, quanto na aplicação do concreto nas sapatas. 

 

Figura 12 – Escavação das fundações 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 13 – Concretagem das fundações 

 
Fonte: O próprio autor 
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No apêndice B encontra-se o quadro da análise preliminar de risco nas 

fundações, com os dados do levantamento dos riscos, causas, consequências e 

recomendações de segurança, assim como a categoria de frequência, severidade e 

risco, obtidos das tabelas FMEA. 

 

2.3.1.3. Assentamento de tijolos 

 

Por ser uma etapa manual requer uma grande repetição de movimentos, que 

pode gerar Lesões por Esforço Repetitivo (LER), além dos demais riscos devido à 

falta de utilização de EPI. 

 
Figura 14 – Assentamento de tijolos 

 
Fonte: O próprio autor 

 

 No apêndice C encontra-se o quadro da análise preliminar de risco no 

assentamento de tijolos, com os dados do levantamento dos riscos, causas, 

consequências e recomendações de segurança, assim como a categoria de 

frequência, severidade e risco, obtidos das tabelas FMEA. 
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2.3.1.4. Reboco 

 

Essa é uma etapa na qual deve se tomar uma grande atenção referente ao uso 

do principal equipamento de segurança para trabalho em altura, o cinto de segurança, 

como pode ser observado na imagem acima, nenhum trabalhador está fazendo o uso 

do mesmo. Deve ser seguido à risca a NR 35, que trata especificamente sobre 

trabalho em altura, nela consta as formas corretas de trabalho, assim como os 

cuidados e equipamentos de segurança a serem utilizados. 

 

Figura 15 – Reboco em parede externa 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 16 – Preparação da argamassa em betoneira 

 
Fonte: O próprio autor 



48 

 

 

No apêndice D encontra-se o quadro da análise preliminar de risco no reboco, 

com os dados do levantamento dos riscos, causas, consequências e recomendações 

de segurança, assim como a categoria de frequência, severidade e risco, obtidos das 

tabelas FMEA. 

 

2.3.1.5. Telhado 

 

No telhado, por se tratar de trabalho em altura, também deve ser seguido à 

risca a NR 35, que trata especificamente sobre trabalho em altura. Nela consta as 

formas corretas de trabalho, assim como os cuidados e equipamentos de segurança 

a serem utilizados. 

 
Figura 17 – Construção do telhado 

 
Fonte: O próprio autor 

 

No apêndice E encontra-se o quadro de análise preliminar de risco no telhado 

com os dados do levantamento dos riscos, causas, consequências e recomendações 

de segurança, assim como a categoria de frequência, severidade e risco, obtidos das 

tabelas FMEA. 

  



49 

 

 

2.3.1.6. Assentamento de piso cerâmico 

 

No assentamento de piso cerâmico o principal perigo é a postura inadequada, 

devido a isso é necessário orientar o trabalhador a fazer pausas durante o trabalho, 

utilizar as joelheiras para evitar o contato direto do joelho no chão, e dar treinamento 

sobre ergonomia, as formas de posturas adequadas para se trabalhar. 

 

Figura 18 – Assentamento de piso cerâmico 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 19 – Preparação da argamassa de assentamento de piso cerâmico 

 
Fonte: O próprio autor 
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No apêndice F encontra-se o quadro da análise preliminar de risco no 

assentamento de piso cerâmico, com os dados do levantamento dos riscos, causas, 

consequências e recomendações de segurança, assim como a categoria de 

frequência, severidade e risco, obtidos das tabelas FMEA. 

 
 

2.3.1.7. Pintura 

 

A pintura geralmente é uma última etapa da obra, onde deve-se ter grande 

atenção devido aos perigos ocasionados, se não for trabalhado de forma correta e 

sem utilizar os devidos equipamentos de segurança. Na figura 20 está sendo feito a 

pintura em parede interna, mas quando se trata de pintura em parede externa deve-

se ter a principal atenção relacionada ao trabalho em altura, utilizar sempre o cinto de 

segurança, assim como os demais EPI. 

 

Figura 20 – Pintura em parede interna 

 
Fonte: O próprio autor 

 

No apêndice G encontra-se o quadro da análise preliminar de risco na pintura, 

com os dados do levantamento dos riscos, causas, consequências e recomendações 

de segurança, assim como a categoria de frequência, severidade e risco, obtidos das 

tabelas FMEA.  
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3. CONCLUSÃO 

 

Procedimentos de segurança devem ser implantados em todos os locais de 

trabalho, com o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos de acidentes. A APR é um 

importantíssimo documento de segurança, pois contém todos os riscos e 

procedimentos de segurança de cada atividade. 

Este trabalho tem como objetivo geral a elaboração de um documento de 

segurança do trabalho na indústria da construção civil, visando a segurança de todos 

os trabalhadores envolvidos no local. 

Entre os objetivos específicos estão a identificação dos riscos no ambiente de 

trabalho, estabelecimento de procedimentos que visem a segurança, prevenir 

acidentes causados por falha mecânica ou humana, atendimento as normas 

regulamentadoras vigentes. 

No que diz respeito à legislação vigente de segurança e saúde no trabalho, esta 

vem ficando cada vez mais exigente e específica, com grandes avanços nos últimos 

anos, mas infelizmente no Brasil falta fiscalização, bem como conscientização de 

empregadores e empregados. 

É de extrema importância ter um ambiente de trabalho seguro, zelando pela 

integridade física de cada trabalhador, contribuindo com qualidade no serviço e 

produtividade da empresa. 

Partindo do objetivo de elaborar a análise preliminar de riscos na construção 

civil, verificou-se que em grande parte das etapas e atividades, os trabalhadores não 

fazem a utilização dos equipamentos de proteção individual. Na maioria das vezes 

isso acontece porque o mestre de obras, que é o contratado para prestar o serviço, 

não fornece a seus empregados os devidos equipamentos. Em alguns casos, o mestre 

de obras até fornece os equipamentos, mas os pedreiros e ajudantes não fazem o uso 

porque atrapalha, com isto os mesmos ficam expostos aos perigos existentes. Isso 

acontece devido à falta de fiscalização. 

Por se tratar de obras de pequeno porte, os serviços são realizados por 

empreiteiros e não por empresas, isso prejudica na questão de fiscalização na área 

de segurança do trabalho, pois geralmente nas empresas tem uma pessoa 

responsável pela parte de segurança, para fiscalizar o uso de equipamentos de 

proteção individual, entre outros assuntos pertinentes, já nas obras de pequeno porte 
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não tem uma pessoa responsável para essa atividade, isso leva os trabalhadores não 

seguirem de maneira correta os procedimentos de segurança. 

Para finalizar, é extremamente importante e necessário fazer novas APR, 

principalmente no setor da construção civil, pois, independente das atividades serem 

praticamente as mesmas na maioria das obras, os locais vão ser diferentes, as 

próprias obras vão ser diferentes, as vezes podem ser residências, outras vezes 

podem ser prédios, com isso os perigos e riscos vão variar, daí a necessidade de ter 

uma análise preliminar de riscos bem feita, garantindo a saúde, integridade física e 

bem estar dos trabalhadores. 

  



53 

 

REFERÊNCIAS 
 

AMBIENTEC. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Disponível em: < 
https://www.ambientec.com/programa-de-prevencao-de-riscos-ambientais-o-que-e-e-
quem-precisa-dele/ >. Acesso em: 03 set. 2018. 
 

AMBIENTEC. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Industria da Construção Civil. Disponível em: < 
https://www.ambientec.com/programa-de-condicoes-e-meio-ambiente-de-trabalho-
na-industria-de-construcao-civil-e-obrigatorio-em-obras-com-mais-de-20-
funcionarios/ >. Acesso em: 03 set. 2018. 
 

ÁREA SST. Analise Preliminar de Risco - APR. Disponível em: 
<https://areasst.com/apr-analise-preliminar-de-risco/>. Acesso em: 17 ago. 2018. 
 

ÁREA SST. NR 18 - PCMAT. Disponível em: < https://areasst.com/nr-18-pcmat/ >. 
Acesso em: 03 set. 2018. 
 

ASOMED. PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Disponível em: 
< https://www2.jfrs.jus.br/wp-content/uploads/2015/05/LA_217.pdf >. Acesso em: 17 
set. 2018. 
 

BLOG DA QUALIDADE. Análise de modos de falhas e efeitos (FMEA). Disponível 
em: < http://www.blogdaqualidade.com.br/analise-de-modos-de-falhas-e-efeitos-
fmea/ >. Acesso em 06 nov. 2018. 
  

CARNEIRO FILHO, Telmo. Inspeções de Segurança. Maceió, 1985. 
 

CITISYSTEMS. FMEA. Disponível em: < https://www.citisystems.com.br/fmea-
processo-analise-modos-falhas-efeitos/ >. Acesso em 06 nov. 2018.  

 

CONECT. Acidentes de Trabalho no Brasil. Disponível em: 
<https://conect.online/blog/acidentes-de-trabalho-no-brasil-quais-sao-as-areas-com-
maiores-riscos/>. Acesso em: 17 ago. 2018. 
 

CONSTRUCT. Equipamento de Proteção Individual na Construção Civil. 
Disponível em: < https://constructapp.io/pt/equipamento-de-protecao-individual-epi-
na-construcao-civil/ >. Acesso em: 15 set. 2018. 
 

ELOS. Capacetes e Mascaras. Disponível em: < 
http://eloscimento.com.br/ps16/capacetes-e-mascaras/12725-mascara-respiradora-
azul-pff-1-3m.html >. Acesso em: 15 set. 2018. 
 



54 

 

ENGEMED. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. Disponível 
em: < http://www.engemed.med.br/2017/02/07/ppra-programa-de-prevencao-de-
riscos-ambientais/ >. Acesso em: 03 set. 2018. 
 

GAZETA DO POVO. Acidentes de Trabalho no Brasil. Disponível em: < 
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/acidentes-de-trabalho-
no-brasil/perdas-humanas-em-cifras-bilionarias.jpp >. Acesso em: 12 set. 2018. 
 

GUIA TRABALHISTA. NR 9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
Disponível em: < http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr9.htm >. Acesso 
em 03 set. 2018. 
 

INDUSTRIA HOJE. O que é FMEA. Disponível em: < 

https://industriahoje.com.br/fmea >. Acesso em 06 nov. 2018. 

 

METROFORM. Normas Regulamentadoras que se aplicam na Construção Civil. 
Disponível em: <http://blog.metroform.com.br/normas-regulamentadoras-construcao-
civil>. Acesso em: 29 ago. 2018. 
 

NR 12 SEM SEGREDOS. Analise Preliminar de Risco – APR. Disponível em: 
<https://www.nr12semsegredos.com.br/analise-preliminar-de-risco-apr/>. Acesso 
em: 17 ago. 2018. 
 

PORTAL EDUCAÇÃO. Riscos Ambientais na Construção Civil. Disponível em: 
<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/engenharia/a-ppra-e-os-
riscos-ambientais-na-construcao-civil/66881> . Acesso em: 31 ago. 2018. 
 

PROLIFE ENGENHARIA. NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Industria da Construção. Disponível em: < 
https://prolifeengenharia.com.br/treinamentos/nr-18-industria-da-construcao/ >. 
Acesso em 03 set. 2018. 
 

PROLIFE ENGENHARIA. Construção Civil: Principais Equipamentos de 
Proteção Individual. Disponível em:< https://prolifeengenharia.com.br/principais-
equipamentos-de-protecao-individual-epi-usados-na-construcao-civil/ >. Acesso em: 
15 set. 2018. 
 

ROUSSELET, Edison da Silva; FALCÃO, Cesar. A Segurança na Obra. Rio de 
Janeiro: Interciência: Sobes, 1999. 
 

SAFETY TRAB. Equipamentos de Proteção Individual. Disponível em: < 
https://www.safetytrab.com.br/ >. Acesso em: 15 set. 2018. 
 



55 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO. Analise Preliminar de Risco – APR. Disponível 
em: <https://segurancadotrabalhonwn.com/analise-preliminar-de-risco-apr/>. Acesso 
em: 22 ago. 2018. 
 
SEGURANÇA OCUPACIONAL. PCMAT. Disponível em: < 
files.segurancaocupacional-alexssandro.webnode.com.br/200000128-
3ebae3fb50/APOSTILA%20DE%20PCMAT.pdf >. Acesso em: 25 set. 2018. 
 

SESMT. Análise Preliminar de Risco - APR. Disponível em: < 
http://www.sesmt.com.br/Blog/Artigo/o-que-e-apr-analise-preliminar-de-riscos >. 
Acesso em: 04 set. 2018. 
 

SIENGE. Acidentes na Construção Civil. Disponível em: < 
https://www.sienge.com.br/blog/acidentes-na-construcao-civil/ >. Acesso em: 12 set. 
2018. 
 

SIENGE. NR e NBR: Quem é Quem na Construção Civil? Disponível em: 
<https://www.sienge.com.br/blog/nr-e-nbr-quem-e-quem-na-construcao-civil/>. 
Acesso em: 29 ago. 2018 
 

SIENGE. Segurança do Trabalho na Construção Civil. Disponível em: 
<https://www.sienge.com.br/blog/seguranca-do-trabalho-na-construcao-civil/> 
Acesso em: 29 ago. 2018. 
 

TUIUTI. Riscos Ambientais Existentes na Construção Civil. Disponível em: 
<https://www.epi-tuiuti.com.br/blog/conheca-5-exemplos-de-riscos-ambientais-
existentes-na-construcao-civil/>. Acesso em: 31 ago. 2018. 
 

ZANEL. Segurança do Trabalho na Construção Civil. Disponível em: 
<https://zanel.com.br/seguranca-do-trabalho-na-construcao-civil/>. Acesso em: 29 
ago. 2018. 
 

ZOCCHIO, Álvaro. Prática da Prevenção de Acidentes: ABC da segurança do 
trabalho. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 
 

ZÓCCHIO, Álvaro. Prática da Prevenção de Acidentes: ABC da segurança do 
trabalho. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1973. 
 

  



56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
  



57 

 

APÊNDICE A – QUADRO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NOS SERVIÇOS 

PRELIMINARES
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Etapa do 
processo 

Perigo Causas Consequências Recomendações/EPI 
Categoria/FMEA 

Frequência Critério Severidade Critério Risco Critério 

S
e

rv
iç

o
s 

p
re

li
m

in
a

re
s 

(C
o

rt
e

 o
u

 

a
te

rr
o

) 

Exposição 

ao Ruído 

Proveniente 

da máquina 

utilizada 

Problemas 

auditivos 
Protetor auricular 10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

5 

Severidade moderada: 

cliente hora insatisfeito 

com perda de 

desempenho 

perceptível 

3 

Alta 

probabilidade de 

detecção do 

modo de falha 

Exposição 

a poeiras 

Problemas 

respiratórios 

devido a 

poeira 

Renite alérgica 
Mascaras de 

proteção 
10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

5 

Severidade moderada: 

cliente hora insatisfeito 

com perda de 

desempenho 

perceptível 

3 

Alta 

probabilidade de 

detecção do 

modo de falha 

Maquinário 

e pessoas 

no mesmo 

local 

Ferimento 

com 

maquinário 

Cortes ou 

amputações 

Atenção no trabalho 

e treinamentos 
10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

5 

Severidade moderada: 

cliente hora insatisfeito 

com perda de 

desempenho 

perceptível 

3 

Alta 

probabilidade de 

detecção do 

modo de falha 
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APÊNDICE B –  QUADRO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NAS FUNDAÇÕES
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Etapa do 
processo 

Perigo Causas Consequências Recomendações/EPI 
Categoria/FMEA 

Frequência Critério Severidade Critério Risco Critério 

F
u

n
d

a
çõ

e
s 

Maquinário 

e pessoas no 

mesmo local 

Ferimento 

com 

maquinário 

Cortes ou 

amputações 

Atenção no trabalho 

e treinamentos 
10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

5 

Severidade moderada: 

cliente hora insatisfeito 

com perda de 

desempenho perceptível 

3 

Alta probabilidade 

de detecção do 

modo de falha 

Utilização de 

serra circular 

para corte da 

madeira de 

caixaria 

Ferimento 

com 

maquinário 

Cortes ou 

amputações 

Luvas e óculos de 

proteção 
10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

7 
Severidade alta com alta 

insatisfação do cliente 
1 

Detecção quase 

certa do modo de 

falha 

Ruído da 

serra circular 

Proveniente 

da máquina 

utilizada 

Problemas 

auditivos 
Protetor auricular 10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

5 

Severidade moderada: 

cliente hora insatisfeito 

com perda de 

desempenho perceptível 

3 

Alta probabilidade 

de detecção do 

modo de falha 

Montagem 

de 

armaduras 

Proveniente 

da 

movimentação 

das ferragens 

Ferimentos ou 

cortes 
Luvas de raspa 10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

3 

Baixa severidade 

causando aborrecimento 

leve no cliente 

5 

Moderada 

probabilidade de 

detecção do modo 

de falha 

Concretagem 
Contato com o 

concreto 
Dermatites 

Luvas e sapato de 

segurança 
6 

Frequente: 1 

vez por semana 
2 

Baixa severidade 

causando aborrecimento 

leve no cliente 

7 

Probabilidade 

muito baixa de 

detecção do modo 

de falha 
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APÊNDICE C –  QUADRO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NO 

ASSENTAMENTO DE TIJOLOS
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Etapa do 
processo 

Perigo Causas Consequências Recomendações/EPI 
Categoria/FMEA 

Frequência Critério Severidade Critério Risco Critério 

A
ss

e
n

ta
m

e
n

to
 d

e
 t

ij
o

lo
s 

Preparação 

da 

argamassa 

em 

betoneira 

Contato com 

a argamassa 
Dermatites 

Luvas e sapato de 

segurança 
10 

Frequência máxima: 

várias vezes ao dia 
2 

Baixa severidade causando 

aborrecimento leve no 

cliente 

6 

Baixa 

probabilidade de 

detecção do modo 

de falha 

Quedas de 

materiais 

Provenientes 

de materiais 

no andar de 

cima 

Ferimentos ou 

cortes 

Capacete de 

segurança 
10 

Frequência máxima: 

várias vezes ao dia 
7 

Severidade alta com alta 

insatisfação do cliente 
3 

Alta probabilidade 

de detecção do 

modo de falha 

LER 
Trabalho 

repetitivo 

Problemas de 

coluna 

Fazer intervalos 

durante a atividade 
10 

Frequência máxima: 

várias vezes ao dia 
7 

Severidade alta com alta 

insatisfação do cliente 
6 

Baixa 

probabilidade de 

detecção do modo 

de falha 

Quedas de 

pessoas 

Quando 

trabalhado 

acima de 2 m 

de altura 

Fraturas ou 

morte 

Cinto tipo 

paraquedista 
10 

Frequência máxima: 

várias vezes ao dia 
9 

Severidade muita alta: risco 

potencial de segurança e 

problemas graves de não-

conformidades 

2 

Probabilidade 

muito alta de 

detecção do modo 

de falha 
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APÊNDICE D – QUADRO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NO REBOCO
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Etapa do 
processo 

Perigo Causas Consequências Recomendações/EPI 
Categoria/FMEA 

Frequência Critério Severidade Critério Risco Critério 

R
e

b
o

co
 

Preparação 

da 

argamassa 

em 

betoneira 

Contato com 

a argamassa 
Dermatites 

Luvas e sapato de 

segurança 
10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

2 

Baixa severidade 

causando 

aborrecimento leve 

no cliente 

6 

Baixa 

probabilidade de 

detecção do modo 

de falha 

Quedas de 

pessoa 

Queda por 

falta de 

equipamento 

de proteção 

para trabalho 

em altura 

Fraturas ou 

morte 

Cinto tipo 

paraquedista 
10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

9 

Severidade muita 

alta: risco potencial 

de segurança e 

problemas graves de 

não-conformidades 

2 

Probabilidade 

muito alta de 

detecção do modo 

de falha 

Quedas de 

materiais 

Provenientes 

de materiais 

nos andaimes 

Ferimentos ou 

cortes 

Capacete de 

segurança 
10 

Frequência 

máxima: várias 

vezes ao dia 

7 

Severidade alta com 

alta insatisfação do 

cliente 

3 

Alta probabilidade 

de detecção do 

modo de falha 
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APÊNDICE E – QUADRO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NO TELHADO
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Etapa do 
processo 

Perigo Causas Consequências Recomendações/EPI 
Categoria/FMEA 

Frequência Critério Severidade Critério Risco Critério 

T
e

lh
a

d
o

 Queda 

de 

pessoa 

Queda por 

falta de 

equipamento 

de proteção 

para 

trabalho em 

altura 

Fraturas ou 

morte 

Cinto tipo 

paraquedista 
6 

Frequência 

moderada: 1 vez por 

mês 

9 

Severidade muita alta: risco 

potencial de segurança e 

problemas graves de não-

conformidades 

2 

Probabilidade 

muito alta de 

detecção do modo 

de falha 

Quedas 

de 

materiais 

Provenientes 

de materiais 

no telhado 

Ferimentos ou 

cortes 

Capacete de 

segurança 
6 

Frequência 

moderada: 1 vez por 

mês 

7 
Severidade alta com alta 

insatisfação do cliente 
3 

Alta probabilidade 

de detecção do 

modo de falha 
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APÊNDICE F – QUADRO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NO 

ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Etapa do 
processo 

Perigo Causas Consequências Recomendações/EPI 
Categoria/FMEA 

Frequência Critério Severidade Critério Risco Critério 

p
is

o
 c

e
râ

m
ic

o
 Preparação 

da 

argamassa 

em balde 

Contato com 

a argamassa 
Dermatites 

Luvas e sapato de 

segurança 
10 

Frequência máxima: 

várias vezes ao dia 
2 

Baixa severidade causando 

aborrecimento leve no 

cliente 

6 

Baixa 

probabilidade de 

detecção do modo 

de falha 

Postura 

inadequada 

Proveniente 

da atividade 

Dores nas 

costas e 

joelhos 

Joelheiras, ginastica 

laboral, 

treinamentos de 

postura adequada 

6 

Frequência 

moderada: 1 vez por 

mês 

8 
Severidade alta com alta 

insatisfação do cliente 
3 

Alta probabilidade 

de detecção do 

modo de falha 
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APÊNDICE G – QUADRO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NA PINTURA
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ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Etapa do 
processo 

Perigo Causas Consequências Recomendações/EPI 
Categoria/FMEA 

Frequência Critério Severidade Critério Risco Critério 

P
in

tu
ra

 

Preparação 

da tinta 

Contato com 

a tinta ou 

solvente 

Dermatite Luva de látex 9 
Frequência muito 

elevada: 1 vez ao dia 
2 

Baixa severidade causando 

aborrecimento leve no 

cliente 

6 

Baixa 

probabilidade de 

detecção do modo 

de falha 

Exposição 

a poeiras 

ao lixar as 

paredes 

Problemas 

respiratórios 

devido a 

poeira 

Renite alérgica 
Máscara de 

proteção 
8 

Frequência elevada: 

algumas vezes por 

semana 

9 

Severidade muita alta: risco 

potencial de segurança e 

problemas graves de não-

conformidades 

2 

Probabilidade 

muito alta de 

detecção do modo 

de falha 

Exposição 

a nevoas  

Problemas 

respiratórios 

devido a 

nevoa 

Problemas no 

sistema 

respiratório 

Máscara de 

proteção 
8 

Frequência elevada: 

algumas vezes por 

semana 

5 

Severidade moderada: 

cliente hora insatisfeito com 

perda de desempenho 

perceptível 

3 

Alta probabilidade 

de detecção do 

modo de falha 

Quedas de 

materiais 

Provenientes 

de materiais 

no telhado 

Ferimentos ou 

cortes 

Capacete de 

segurança 
10 

Frequência máxima: 

várias vezes ao dia 
7 

Severidade alta com alta 

insatisfação do cliente 
3 

Alta probabilidade 

de detecção do 

modo de falha 

Quedas de 

pessoas 

Quando 

trabalhado 

acima de 2 

m de altura 

Fraturas ou 

morte 

Cinto tipo 

paraquedista 
10 

Frequência máxima: 

várias vezes ao dia 
9 

Severidade muita alta: risco 

potencial de segurança e 

problemas graves de não-

conformidades 

2 

Probabilidade 

muito alta de 

detecção do modo 

de falha 

 


