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RESUMO

Esta monografia aborda uma pesquisa sobre capacitação com foco em
trabalhadores da construção civil, identificando riscos aos quais estes são expostos
e apontando equipamentos de proteção individual e coletiva. Acresce-se a este
estudo uma pesquisa de campo, com levantamento de dados feito através de um
questionário, com intenção de determinar o grau de escolaridade, tempo de
exercício da profissão, treinamentos ministrados pela contratante, idade, estado civil,
envolvimento em acidente de trabalho, resultando em um perfil de trabalhadores
com maior exposição ao risco de acidente de trabalho.
Palavras-chave: Equipamento de proteção individual; treinamento; acidente de
trabalho.

ABSTRACT
This monograph addresses a research on training with a focus on construction
workers. It lists risks to which workers are exposed as well as illustrates personal and
collective protective equipment. Added by a field survey, with data collection done
through a questionnaire, with the intention of determining the level of schooling, time
of practice of the profession, training given by the contractor, age, marital status,
involvement in an accident at work, resulting in a profile of workers with greater
exposure to the risk of work accidents.

Keywords: Personal protective equipment, Training, Accident at work.
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1 INTRODUÇÃO

A Revolução Industrial ocorrida entre os séculos XVIII e XIX na Inglaterra
trouxe aumento da produção industrial e crescimento econômico (DEUD, 2015).
Devido as mudanças provenientes da Revolução Industrial, as demandas da
sociedade passarão a serem outras. Surgiu, assim, um novo cenário, em que o
empregador impõe alterações na postura dos funcionários, visando à melhoria no
desempenho e no atendimento aos requisitos de qualidade e minimizando a
quantidade de insumos que são desperdiçados (FARAH, 1993).
Segundo Silva (1994), as empresas estão adotando uma postura de
contratação, em que se busca profissionais treinados e habilitados, em reflexão,
opinião, observação, análise estas características obrigatórias e indispensáveis em
períodos de escassez, mas desconsideradas quando há necessidade de aumento
imediato de mão de obra. O perfil dos funcionários de obras foi afetado pelo conceito
de despreparo, chamando a atenção das empresas para os riscos com segurança
do trabalho o prejuízo com uso excessivo de material e o tempo com ajustes a
serviços inadequados, segundo o SENAI (1993).
Essa inexperiência, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (1995),
contribui para ocorrências de acidentes, sendo 80,3% dos casos graves e fatais
ocorrem devido a atos inseguros cometidos pela vítima ou por ação de seus
mentores.
A execução desta monografia baseou-se em visitas técnicas a oito
construtoras, para a identificação e análise de riscos do perfil dos trabalhadores. O
estudo está dividido em capítulos. No capítulo inicial, introduz-se o tema escolhido e
seus objetivos de estudo, seguido pela apresentação da revisão da bibliografia que
embasou os estudos. Por fim, apresentam-se os resultados obtidos, as discussões e
as considerações finais.

.
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1.1

OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Esta monografia tem como objetivo geral analisar a qualificação dos
trabalhadores da construção civil, visando à segurança do trabalho.
1.1.2 Objetivo específico


Quantificar dados referentes a treinamentos de segurança em diferentes
obras de Curitiba, com trabalhadores de diferentes funções, com variadas
construtoras.



Compilar os dados levantamentos de todas as obras para caracterizar um
perfil dos trabalhadores da construção em Curitiba, apontando os pontos
positivos e negativos.

1.2

JUSTIFICATIVA

A escolha do tema se justifica pelo número de acidentes de trabalho, mortes e
afastamentos frequentes na construção civil, levando a um elevado custo para os
cofres públicos. Essa monografia foi desenvolvida com o intuito de analisar

a

postura adotada pelas empresas, após muito se discutir o tema e estudar como
estão sendo desenvolvidas as atividades, concluindo se houve alguma melhora no
cenário atual.

2

REVISÃO DE LITERATURA
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2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL

A influência da construção civil na oferta de trabalho pode ser observada é
evidente, afinal são três milhões e meio de trabalhadores, que representam 40% dos
empregos ofertados na indústria de transformação, equivalente a 6,6% da população
Economicamente Ativa – PEA. Em obras prediais, são mais de um milhão de
trabalhadores, ao que significa 2% (p=PCCHI) (PICCHI, 1993).
Em 2004, o setor começou a escrever uma nova história, ultrapassando
muitas vezes o crescimento do PIB nacional. Segundo a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção, nos primeiros noves meses de 2010, o PIB da construção
civil cresceu 13,6% em relação à igual período do ano anterior (CBIC, 2010). Nem
mesmo a crise internacional de 2009 serviu de freio para o setor. Segundo pesquisa
realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e
divulgada no Ministério de Trabalho e Emprego, o emprego formal, no setor, cresceu
15,10%. Em conformidade com indicadores do CAGED/MTE, desde 2004 até
outubro de 2010, a construção foi responsável pela geração de 1,115 milhão de
novas vagas de empregos formais (BRASIL, 2010).
O comprometimento dos trabalhadores está diretamente relacionado ao
prazer no exercício de suas funções e aos estímulos que o empregador ofereceu a
fim de ampliar esse sentimento, o que retornará a favor dos empregados e também
em prol da companhia. (LIMA apud SANTOS, 1995). Em processos admissionais,
faz-se necessária a apresentação da vaga, contendo informação e persuasão,
porém, ao se tratar de obras, não há necessidade, devido à vasta mão de obra
característica do meio (SCARDOELLI et al., 1994).
Rodriguez (1992) afirma que:

...são as características intrínsecas do processo, utilização do Fundo
de Garantia pelos empregados como complementação da renda,
oscilações do setor, condições e relações de trabalho, procedimentos
de recrutamento e seleção adotados, etc." "A produtividade na
construção também tem sido tradicionalmente um fator de
preocupação por parte do setor produtivo, pelos baixos índices de
eficiência de mão-de-obra.
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A constante troca de funcionários ocorre devido a acontecimentos originados
dentro ou fora das empresas, que interferem nas atitudes e nos comportamento de
cada indivíduo (CHIAVENATO, 1989). Segundo Picchi (1993):
A forma como a questão recursos humanos é encarada no sub-setor,
caracterizada por alguns indicadores, tais como: alta rotatividade,
elevado índice de acidentes do trabalho, grau de insatisfação
predominante entre os operários, entre outros, nos fazem concluir que
existe de maneira geral um Desenvolvimento da função recursos
humanos bem aquém das necessidades do sub-setor.

A constante troca de funcionários faz com que os trabalhadores acabem
sempre expostos a riscos, uma vez que as empresas não sentem a necessidade de
investir em Recursos Humanos.

2.2 RISCOS
Riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o
trabalhador ou afetam sua integridade física e/ou moral. São considerados como
riscos geradores de acidentes: arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos
sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, incêndio ou
explosão, animais peçonhentos, armazenamento inadequado (FIOCRUZ, 2017b).
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) calcula prejuízos próximos a
4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial com custos referentes a lesões, mortes e
doenças relacionadas ao trabalho, sendo este o prejuízo para países que não
investem na prevenção, achando que seja um custo (MASSOCO, 2008).
Para

CARVALHO

(1988):

"...o

treinamento

apresenta-se

como

um

instrumento administrativo de importância vital para o aumento da produtividade do
trabalho, ao mesmo tempo que é um fator de autossatisfação do treinando,
constituindo-se num agente motivador comprovado”. A construção civil possui
características singulares no meio de trabalho, que acarretam um acréscimo dos
riscos que os trabalhadores ficarão expostos. Com o avanço da obra, as frentes de
trabalho variam, ampliando as chances de ocorrer um acidente (MELO, 1992).
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Quadro 1 - Principais riscos físicos e suas consequências

Riscos físicos

Consequências

Ruído

Cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da
audição, aumento da pressão arterial, problemas do
aparelho digestivo.

Vibrações

Cansaço, irritação, dores nos membros, dores na
coluna, doença do movimento, artrite, problemas
digestivos, lesões.

Calor

Taquicardia, aumento de pulsação, cansaço, irritação,
internação (afecção orgânica produzida pelo calor),
prostração térmica, choque térmico, fadiga térmica,
perturbações das funções digestivas, hipertensão.

Radiações Ionizantes

Alterações

celulares,

câncer,

fadiga,

problemas

visuais, acidentes de trabalho.
Radiações não ionizantes Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e nos outros
órgãos.
Umidade

Doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças na
pele, doenças circulatórias.

Frio

Fenômenos

vasculares

periféricos,

doenças

respiratórias.
Fonte: FIOCRUZ, 2017a.

Conforme (FIOCURZ, 2017), riscos físicos são inerentes ao ambiente de
trabalho, gerados por máquinas e equipamentos, e que podem trazer danos à saúde
do trabalhador. No quadro 1, pode-se visualizar os riscos físicos mais comuns.
2.2.1 Calor
Os termos “calor” e “temperatura” são geralmente utilizados para fazer
menção ao senso de frio e calor aos quais os indivíduos encontram-se submetidos.
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Temperatura é a medida utilizada para a energia térmica em dado sistema,
compondo as sete grandezas fundamentais do sistema internacional. Calor é a
energia que é transferida entre um sistema e ambiente devido a uma diferença de
temperatura que existe entre eles. Enquanto a temperatura é uma característica
intrínseca do sistema, o calor tem significado somente à medida que há
transferência de energia para dentro ou fora do sistema (HALLIDAY & RESNICK,
2005).
A temperatura do corpo está em torno de 37ºC nos órgãos internos e entre
35ºC e 36ºC na pele. Para músculos submetidos ao trabalho, a temperatura pode
aumentar alguns graus. No interior do corpo, a energia química da alimentação é
transformada em energia mecânica e calor. O corpo utiliza esta produção interna de
calor para auxiliar no controle da temperatura corpórea, sendo que o excesso de
calor deve ser eliminado. Existe, então, uma troca constante de calor entre o corpo e
o meio, em parte por mecanismos fisiológicos, em parte associadas às leis da física
de trocas de calor entre um corpo e a atmosfera – daí a relevância da manutenção
de temperaturas agradáveis no ambiente de trabalho (GRANDJEAN, 1998).

2.2.2 Risco químico

Risco químico é o perigo a que determinado individuo está exposto ao
manipular produtos químicos que podem causar danos físicos ou prejudicar a saúde
dos trabalhadores. Os danos físicos relacionados à exposição química incluem
desde irritação na pele e olhos, passando por queimaduras leves, indo até aqueles
de maior severidade, causando por incêndio ou explosão. Os danos à saúde podem
advir de exposição de curta e/ou longa duração, relacionadas ao contato de
produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, tal qual a inalação de seus vapores,
resultando em doenças: i) respiratórias crônicas, ii) do sistema nervoso, iii) nos rins e
fígado e iv) até mesmo alguns tipos de câncer (FIOCRUZ, 2016b).
Os riscos químicos são propiciados pelos agentes de risco químico, que são
as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do
trabalhador pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, gases, neblinas,
névoas ou vapores, ou que seja, pela natureza da atividade de exposição, possam
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ter contato ou serem absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão
(FIOCRUZ, 2016b).

2.2.3 Riscos biológicos

Os riscos biológicos ocorrem por meio de microrganismos que, em contato
com o homem, podem provocar inúmeras doenças. São considerados riscos
biológicos: vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Entre as
inúmeras doenças profissionais provocadas por microrganismos, incluem-se:
tuberculose, brucelose, malária, febre amarela (FIOCRUZ, 2016a).
Na área rural, existe a exposição a partículas de grãos armazenados, ácaros,
pólen, detritos de origem animal, componentes de células de bactérias e fungos
provocam um problema de saúde muito comum em trabalhadores rurais, e pouco
reconhecido e registrado como tal. São as doenças respiratórias, com destaque para
a asma ocupacional e as pneumonites por hipersensibilização (CRISTINO, 2016).

2.2.4 Riscos ergonômicos

A ergonomia ou engenharia humana é uma ciência relativamente recente que
estuda as relações entre o homem e o meio onde exerce sua função, definida pela
OIT como: “A aplicação das ciências biológicas humanas em conjunto com os
recursos e técnicas da engenharia para alcançar o ajustamento mútuo, ideal entre o
homem e trabalho, e cujos resultados se medem pela eficiência humana e bem-estar
no trabalho (FIOCRUZ, 2017c).
Os riscos ergonômicos podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos e
provocar sérios danos à saúde do trabalhador porque produzem alterações no
organismo e estado emocional, comprometendo a sua produtividade, saúde e
segurança,

tais

como:

Lesões

por

Esforços

Repetitivos

(LER)/

Distúrbio

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), cansaço físico, dores
musculares, hipertensão arterial, alterações do sono, diabetes, doenças nervosas,
taquicardia, doenças do aparelho digestivo (gastrite e ulcera), tensão, ansiedade,
problemas de coluna, etc (FIOCRUZ, 2017c).
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São considerados riscos ergonômicos: esforço físico, levantamento de peso,
postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse,
trabalhos em período noturno, jornada prolongada, monotonia e repetitividade,
imposição de rotina intensa (FIOCRUZ, 2017c).

2.2.5 Acidentes
Os sistemas de registro de acidente de trabalho existentes fornecem uma
informação não suficientemente explorada. Seu aprofundamento requer estudos
interdisciplinares específicos, práticas de vigilância, com busca ativa de casos,
identificação e implementação de serviços de referência, análises epidemiológicas e
de alternativas tecnológicas, bem como, o dimensionamento das repercussões
sociais dos acidentes e, principalmente dos óbitos por acidente de trabalho
(MACHADO E GOMEZ, 1994).
A perturbação funcional implica dano fisiológico ou psíquico nem sempre
aparente, relacionada com órgãos ou funções específicas. Já a doença se
caracteriza pelo estado mórbido de perturbação da saúde física ou mental, com
sintomas específicos em cada caso. Por seu turno, com a nova definição dada pela
nova Lei nº 8.213 (MPAS, 1991), dispõe o Art. 19 deste Diploma Legal “verbis”:
Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício da função a serviço da
empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11
desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

O conceito prevencionista aborda o acidente do trabalho como uma
ocorrência não programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no
processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil e/ou lesões nos
trabalhadores e/ou danos materiais (GONÇALVES, 2002 apud RAGASSON 2002).
Oliveira (2006) comenta que o acidente de trabalho pode ser fato gerador de
diversas e sérias consequências jurídicas que se refletem no contexto do trabalho,
na esfera criminal, nos benefícios acidentários, nas ações regressivas, promovidas
pela Previdência Social, nas indenizações por responsabilidade civil.
Segundo o Ministério do Trabalho (1995),
Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a
serviço da empresa, ou ainda, pelo serviço de trabalho de segurados
especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho,
permanente ou temporária.
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Acidente de trabalho é toda e qualquer lesão corporal causada, danos à
mente e até mesmo a morte em alguns casos. Pode ser temporária ou permanente
causando sequelas irreversíveis.
O direito de trabalhar num ambiente saudável e seguro, disposto no inciso
XXII do art. 7º da Constituição Federal, ao garantir a “redução dos riscos inerentes
ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”, alberga direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Segundo Gemignani (2012, p.262):
O Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999 no Anexo II do Regulamento
da Previdência Social cita que as condições tratadas como especial
relaciona-se diretamente e a Previdência tem como objetivo principal
equiparar o determinado acidente de trabalho em todos os casos.

Um dos setores mais propensos a graves acidentes de trabalho é a indústria
da construção civil, na qual os trabalhadores correm riscos de hospitalização,
incapacidade e até mesmo podendo gerar a morte (YI et al., 2012). Neste ambiente,
o empregado normalmente vive sob pressão, pois as obras possuem tempo limite de
término, resultando para em turnos dobrados, redução de intervalos, horas extras e
a contratação de colaboradores de última hora com pouco ou nenhum treinamento
(IRIART et al., 2008). Kines et.al. (2010). Reforça esse pensamento a afirmação de
que a indústria da construção opera sob contínua pressão para trabalhar com
qualidade juntamente com baixo custo.
Outro aspecto é a rotatividade dos trabalhadores. Quando uma obra é
concluída, muitos trabalhadores saem em busca de trabalho em outras obras, mas,
geralmente, as práticas diferem desde a realização do serviço até os métodos de
segurança. Além disso, Rodrigues et al. (2009) relatam outros fatores que
contribuem para os acidentes nesse setor:
O trabalho é desenvolvido sob a influência de agentes físicos e um
grande número de acidentes está relacionado às más condições de
segurança dos canteiros de obra, a falta ou uso inadequado de
equipamentos de proteção individual (EPIs), a falta de treinamento, a
pouca instrução dos trabalhadores e também pelo próprio ritmo
desgastante do trabalho (RODRIGUES et al., 2009, p. 468).

As figuras (1 a 13) ilustram o cenário mencionado pelo RODRIGUES (com
condições precárias, ocorrências de acidente de trabalho frequentes). As
observações e registro das imagens ocorreram durante visitas a canteiros em que
há um descumprimento da legislação vigente e de normas importantes para garantir
a integridade dos trabalhadores, conforme a NR (BRASIL, 2017).
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Na figura 1, observa-se um talude com indícios de desmoronamento do solo e
sem nenhum tipo de proteção. Risco também verificado na Figura 2, em que os vãos
entre perfis escavados encontram-se sem as placas de concreto para garantir a
contenção do solo e estabilidade. Em casos de cortes do terreno com altura superior
a 1,25 metros, a estabilidade do talude deve ser garantida por meio de estruturas
previamente calculadas.

FIGURA 1 - TALUDE - INDÍCIOS DE DESMORONAMENTO

FONTE: A autora (2018)
FIGURA 2 - PERFIS ESCAVADOS

FONTE: A autora (2018)

A figura 3 apresenta uma rampa improvisada, feita com um Madeirite
descartado pelos carpinteiros, por não estar em condições de uso na montagem das
formas, devido ao fato de ter sido reutilizado por diversas vezes. A rampa é utilizada
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constantemente pelos prestadores de serviços. De acordo com a NR 18 (BRASIL,
2017), as rampas devem ser compostas por madeira de qualidade, para garantir sua
resistência, não sendo permitida a pintura desta, para facilitar a constatação de
imperfeições. A Norma menciona a obrigatoriedade da construção de corrimão e
rodapé.
FIGURA 3 - PERFIS ESCAVADOS

FONTE: A autora (2018)
As figuras 4 e 5 destacam a falta de barreira nas aberturas da edificação, para
proteger os funcionários do risco de acidentes. A instalação de fechamentos
provisórios eficazes são exigidos em zonas em que há o perigo de ocorrer a queda
dos colaboradores ou de material que pode atingir a pedestres.

FIGURA 4 - ESCADA EM EDIFICIO SEM PROTEÇÃO CONTRA QUEDA
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FONTE: A autora (2018)
FIGURA 5 - PAVIMENTO SEM PROTEÇÃO CONTRA QUEDA

FONTE: A autora (2018)

As figuras 6, 7 e 8 alertam sobre o exercício de funções sem os devidos
equipamentos de proteção individual. A figura 6 evidencia a execução do trabalho
em altura sem o uso de um dispositivo de proteção contra queda. De acordo com a
NR 18 (BRASIL, 2017), em atividades nas quais há diferença de nível no local a ser
desenvolvida a atividade, o uso de equipamento de proteção contra quedas é de
caráter obrigatório.
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FIGURA 6 - TRABALHO EM ALTURA SEM O USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

FONTE: A autora (2018)
A Figura 7 retrata o uso de calçados convencionais, exigidos para
profissionais durante o exercício da função no canteiro de obras sem o devido
certificado de aprovação. (BRASIL, 2017)

FIGURA 7 - AUSÊNCIA DO CALÇADO APROPRIADO PARA CANTEIRO DE OBRAS
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FONTE: A autora (2018). Adaptado pela autora (2018)
Conforme evidenciado na figura 8, há ocorrência de profissionais com EPI
impróprio para uso. A proteção dos trabalhadores ocorre ao utilizar os equipamentos
adequados à função, desde que estes sejam certificados, estejam dentro do prazo
de validade estimado para comercialização e sejam utilizados da maneira correta,
(BRASIL, 2017). Casos essas premissas não sejam atendidas, o prestador de
serviço será exposto a riscos como: agentes abrasivos, cortantes e perfurantes,
choques elétricos, agentes térmicos, biológicos, químicos, proteção contra vibração,
umidade, radiações ionizantes, pensando estar protegido por pelo EPI. (BRASIL,
2017).

26

FIGURA 8 - UTILIZAÇÃO DE EPI IMPRÓPRIO

FONTE: A autora (2018). Adaptado pela autora (2018)
Constam, na Figura 9, condições precárias de instalações sanitárias,
contrariando todos os dispostos apresentados na NR (BRASIL, 2017), de condições
mínimas exigidas na área de vivências.
FIGURA 9 - MICTÓRIO COM VAZAMENTO E ESCORADO POR CABO DE VASSOURA

.
FONTE: A autora (2018). Adaptado pela autora (2018).

O fornecimento de um equipamento adequado e seguro para o aquecimento
da refeição dos funcionários está prevista na NR (BRASIL, 2017). Diferente do que
ilustra na figura 10.

Figura 10 - MARMITEIRO CONSTRUÍDO COM MADEIRA E LAMPADAS
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FONTE: A autora (2018)

A estocagem de materiais inflamáveis, segundo a NR (BRASIL, 2017), deve
dispor de sinalização, alocada em um local reservado, com acesso controlado,
garantindo que apenas os profissionais autorizados tenham acesso. Isso não ocorre
na figura 10, pois no canteiro é necessário dispor de extintores próximos.
FIGURA 11 - ARMAZENAGEM DE MATERIAL INFLAMÁVEL

FONTE: A autora (2018)

As ferramentas utilizadas devem ser as apropriadas para cada serviço, sendo
proibido o uso de equipamento que apresente algum dano (irregularidade) ou o uso
de utilização ferramentas confeccionadas ou adaptadas para a finalidade pretendida,
como indica a NR (BRASIL, 2017), e que não esta sendo obedecida pelo funcionário
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presente na figura 12, que adaptou um balde de tinta para o carregamento de
materiais.
FIGURA 12 - USO DE LATA DE TINTAS COMO FERRAMENTA DE TRABALHO

FONTE: A autora (2018)
Quanto à sinalização de segurança no canteiro de obras, estes devem alertar os
trabalhadores sobre os riscos apresentados em cada ponto. (BRASIL, 2017) A figura
13 mostra que não há nenhum tipo de aviso aos trabalhadores quanto ao risco de
queda de materiais, nem mesmo o isolamento da área, evitando a circulação nas
zonas de maior risco.
IGURA 13 - ÁREAS ABAIXO DE ATIVIDADES COM BALANCIN

FONTE: A autora (2018)

Chiavenato (1989) define a segurança como a soma de ações aplicadas para
impedir a ocorrência de acidente de trabalho, garantindo a segurança dos
ambientes, envolvendo os trabalhadores quanto à importância da prevenção.
Chiavenato (1989) ainda completa conceituando saúde como o alcance do equilíbrio
físico, mental e social e não apenas a garantia de um local de trabalho saudável. A
prevenção de acidentes tem como premissa básica o uso do equipamento individual
de proteção, que é apresentado na legislação (BRASIL, 2017), como mecanismo
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utilizado para assegurar a integridade dos trabalhadores. Os mais usados ilustrados
estão apresentados na tabela baixo.
TABELA 1- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

FONTE: COSTA (2017) – Catálogo de Equipamentos de Proteção e Segurança do
Trabalho.
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TABELA 2 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

FONTE: COSTA (2017) – Catálogo de Equipamentos de Proteção e Segurança do
Trabalho.

TABELA 3 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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FONTE: COSTA (2017) – Catálogo de Equipamentos de Proteção e Segurança do
Trabalho.

TABELA 4 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA

FONTE: A autora (2018).
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As empresas que não cumprem o previsto pelas normas regulamentadoras
podem ser multadas e penalizadas – no mínimo, por descumprirem com a hierarquia
obrigatória das medidas de proteção, estabelecida pela NR 9. Em caso de
acidentes, elas ainda podem ser responsabilizadas por nexo de causalidade.
Para evitar que isso aconteça, os funcionários de instituições que não
disponibilizam EPI ou EPC podem denunciá-las em âmbito externo no Ministério do
Trabalho ou no sindicato competente a sua categoria. Internamente, as denúncias
podem ser feitas na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e no
SESMT.
Há muitos estudos sobre as origens dos acidentes e quem seriam os
causadores, passando do operário até a gestão da empresa (GIBB, et al., 2006). Os
fatores causais de acidentes mais comuns são: choque elétrico, soterramento, o
trabalhador ser atingido por um objeto e quedas (AZEVEDO, 2010). Segundo dados
da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul
(SRTE/RS), na construção civil o fator de acidentalidade quedas é considerado o
que apresenta o maior número de acidentes fatais (BRASIL, 2009).
Os fatores mais frequentes relacionados às quedas conforme dados da
SRTE/RS (BRASIL, 2009) são: de telhado, andaime, periferia da edificação, torre,
poste, escada, vão de acesso à caixa do elevador.
TABELA 5 - ESQUEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE ACIDENTES
TIPOS DE ACIDENTES

Não impede o acidentado de voltar ao Escoriações, quedas leves,
trabalho no dia imediato ao acidente
pequenos cortes, etc.

1. Sem afastamento
Incapacidade
temporária

2. Com
afastamento

EXEMPLOS

Perda total da capacidade de trabalho
Quebra de um braço, dedo,
de que resulte um ou mais dias
mão, cortes profundos, etc.
perdidos

Incapacidade
é causa de perda de qualquer
permanente parcial membro ou parte do corpo

Perda de um braço, de uma
perna, de um dedo etc.

Incapacidade
permanente total

Cegueira perda de ambas
as mãos e ou pés, etc.

Morte
Fonte: Adaptado de (ABNT

perda total do uso

Cessação da capacidade de trabalho
pela perda da vida,
independentemente do tempo
decorrido desde a lesão.
14280;2001).
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2.3 TREINAMENTO

Treinamentos

correspondem

a

procedimentos de

cunho

educacional

realizados em um tempo reduzido. Estes ocorrem através de uma metodologia
sistemática e organizada com a finalidade de fornecer conhecimento técnico de
determinado assunto ao pessoal não gerencial. Os treinamentos são utilizados
dentro das empresas por serem mais viáveis no sentido econômico, pois pode-se
considerar um investimento que trará retorno dentro da organização da instituição
(CHIAVENATO, 1989).
Ao tratar-se de treinamentos, deve-se levar em consideração quem serão os
indivíduos que irão participar desse processo. Esses pequenos cursos têm a
finalidade de educar o profissional para o ambiente de trabalho, além de estimular
mudanças de comportamento, com a finalidade de proporcionar melhor desempenho
profissional do indivíduo e consequentemente o desenvolvimento da organização
como um todo (MACIAN, 1987).
Scardoelli et al (1994) destacam que as atividades direcionadas para o
aperfeiçoamento das condições de trabalho, assim como o reconhecimento do valor
do funcionário e o envolvimento desses nas metas da organização, acarretam
melhorias no desempenho do setor. Isso está atrelado com a qualidade dos
procedimentos e a melhoria das condições do trabalho, portanto deve-se utilizar de
treinamentos como facilitadores deste processo de aperfeiçoamento do ambiente de
trabalho.
Diversos países desenvolvem programas para a formação de profissionais
voltados ao setor da construção civil. No Brasil, o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) oferece treinamentos para a formação de mão de obra
especializada nessa área (SILVA, 1994).
Treinamentos devem ser realizados a partir de um planejamento, que deverá
levar em consideração: qual a necessidade da empresa; quais são os objetivos
desta atividade; quais são os recursos disponíveis; estabelecer o controle de
treinamento; definir cronograma de eventos; definir a metodologia e a técnica de
treinamento; escolher padrões audiovisuais; qual será a atuação de instrutores
durante o processo do treinamento e qual será a avaliação do treinamento (SILVA,
1994).

Segundo
Levantamento

Macian
de

(1987):

Necessidades,

"As

fases

do

Planejamento,

processo

de

Programação,
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treinamento:
Execução

e

Avaliação, devem ser exploradas em profundidade, evitando-se os costumeiros
casuísmos." Os ganhos de uma capacitação certamente aparecerão com uma
qualidade superior dos empregados, com uma maior área de entendimento,
retificando as necessidades, somando a uma melhor produção, dentro dos
parâmetros seguros, diminuindo então os acidentes de trabalho. (MELO, 1992).
Capacitar e praticar são ferramentas de grande valia para melhoria da produtividade,
simultaneamente de entusiasmo para o trabalhador, que passa a ser agente
motivador (CARVALHO, 1989).
Tendo em vista a quantidade de normas existentes e a extensa lista de
perigos ao qual o trabalhador encontra-se exposto, é necessário manter uma política
de treinamentos e reciclagem periódica.

2.4 NORMAS
Segurança do trabalho é uma conquista relativamente recente da sociedade,
pois ela só começou a se desenvolver modernamente, no período entre as duas
grandes guerras mundiais (CRUZ, 1998).
Na América do Norte, a legislação sobre segurança só foi introduzida em
1908, sendo que, só a partir dos anos 70, ela se tornou uma prática comum para
todos os integrantes do setor produtivo, já que antes disso ela só era foco de
especialistas, governo e grandes corporações (MARTEL e MOSELHI, 1988).
No Brasil, as leis que começaram a abordar a questão da segurança no
trabalho só surgiram no início dos anos 40. Segundo Lima Jr. (1995), o qual fez um
levantamento desta evolução, houve uma maior discussão do assunto em 1943 a
partir do Capítulo V do Título II da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A
primeira grande reformulação deste assunto no país só ocorreu em 1967, quando se
destacou a importância de organização das empresas com a criação do Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).
A prevenção dos riscos, a informação e a capacitação dos operários são aspectos
que favorecem a redução dos acidentes e suas consequências quando são
produzidos, e prioriza as questões voltadas ao projeto e aos métodos de execução
da obra (SAMPAIO, 1998).
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Segundo Mendes (1980, p. 18), segurança do trabalho é “a preocupação pela
prevenção de acidentes de trabalho”. Pode ser compreendida como o conjunto de
medidas adotadas com o intuito de redução dos acidentes de trabalho, doenças
ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do
trabalhador.
O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) tem como
objetivo principal garantir a saúde e a integridade dos trabalhadores, sendo que os
riscos devem ser previstos e controlados durante a execução de cada fase da obra
(SAMPAIO, 1998).
As áreas de vivência para a qualidade de vida dos trabalhadores da Indústria
da Construção, não só garantem a qualidade de vida, condições de higiene e
integração dos operários na sociedade, mas também refletem na produtividade da
empresa. As áreas de vivência foi uma das grandes conquistas dos trabalhadores da
Indústria da Construção, sendo estas responsáveis por garantir as boas condições
humanas

para

o

trabalho,

influenciando

o

bem-estar

do

trabalhador,

e

consequentemente, o número de acidentes do trabalho (MENEZES; SERRA, 2003).
Durante grande parte da linha do tempo da criação das Normas
Regulamentadoras, o ambiente rural não teve uma regulamentação específica e
direta para a própria área. As Normas Regulamentadoras já criadas eram aplicadas
de tal forma que se pudesse cumprir a proteção do trabalhador.

3 METODOLOGIA
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Em função do tema abordado neste estudo, elaborou-se um questionário com
o intuito de levantar dados referentes a capacitação de funcionários da construção
civil. Esta pesquisa foi realizada de forma descritiva e avaliativa, com o objetivo de
exemplificar a realidade do cenário atual dos trabalhadores da área.
O estudo foi desenvolvido primeiramente com a elaboração dos questionários,
e posteriormente ao levantamento dos dados, esses foram compilados e submetidos
a análise. E através da amostragem levantada foi realizada a exemplificação de
como o treinamento de trabalhadores ocorre na atualidade na cidade de Curitiba.

3.1 LEVANTAMENTO DE DADOS

O questionário foi aplicado a 18 profissionais de cada canteiro, abrangendo um
total de 144 colaboradores voluntários das oito construtoras da amostragem deste
estudo. Estes trabalhadores atuam em diversas funções, como: mestre de obras,
encanador, eletricista, azulejista, pintores, pedreiro, ajudante de pedreiro, servente
de pedreiro, operador de máquina, encarregado, motorista, vidraceiro, carpinteiro,
gesseiro, auxiliar e almoxarife.
Na figura 14, pode-se observar o modelo do questionário que foi realizado com
os trabalhadores. Existem campos para a identificação pessoal do profissional e três
perguntas (7,8,9) referentes à temática abordada neste estudo.

FIGURA 14 - QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS
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Questionário
1) Idade:
2) Sexo:
( )F
( )M
3) Estado civil:
4) Escolaridade:
a) não é alfabetizado ( )
b) só escreve o nome ( )
c) quarta série incompleta ( )
d) oitava série incompleta ( )
e) primeiro grau completo ( )
f) curso técnico ( )
g) terceiro grau incompleta ( )
h) especialização na área ( )
5) Profissão:
6) Tempo de atividade:
7) Foi ministrado algum treinamento? ( ) Sim ( ) Não
Qual?

8) Já foi vítima de acidente de trabalho? ( ) Sim ( ) Não
tipo?

Qual

9) Houve algum acidente na obra em andamento? ( ) Sim ( ) Não
Qual tipo?

FONTE: A autora (2018)

Este é o modelo do questionário realizado com os trabalhadores das obras.
Ressalta-se que o preenchimento dos campos do questionário foi realizado pela
autora, para evitar o constrangimento de trabalhadores que possuam nível de
escolaridade baixa, pois tal fato é comum dentre os colaboradores deste ramo.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados coletados através dos questionamentos foram compilados, gerando
subsídios suficientes, para o estudo das seguintes relações, estabelecidas nas
seções a seguir.

4.1.

QUAL

A

RELAÇÃO

ENTRE

ACIDENTE

DE

TRABALHO

E

TREINAMENTO?

O gráfico apresenta a relação entre o acidente de trabalho e treinamento.
GRÁFICO 1 - RELAÇÃO ENTRE ACIDENTE DE TRABALHO E TREINAMENTO.
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Nota-se um alto índice de acidentes em obras com funcionários sem
treinamentos. A capacitação do funcionário por meio dos treinamentos está
diretamente ligada ao número de vítimas de acidente de trabalho.

4.2.
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Qual a ligação existente entre acidente de trabalho e a escolaridade
dos trabalhadores da construção civil?

GRÁFICO 2 - ACIDENTE DE TRABALHO RELACIONADO À ESCOLARIDADE

ACIDENTE X ESCOLARIDADE

N° DE ACIDENTES OCORRIDOS
EM CADA GRUPO

57

42
32
20
14
5
A

31
B

6

AGRUPAMENTO DOS
TRABALHADOSRES DE
ACORDO COM A
QUALIFICAÇÃO ESCOLAR

15
10

C
D
E
F
GRAU DE ESCOLARIDADE

84
g

H

LEGENDA ESCOLARIDADE
A = Analfabeto
B= só escreve o nome
C=quarta série incompleta
D= oitava série incompleta
E=primeiro grau completo
F=curso técnico
G=terceiro grau incompleta
H= especialização na área

Observa-se que a maior parte dos trabalhadores analisados possui 1° grau
completo e 3° grau completo incompleto, o que não impede que estes se envolvam
em acidente de trabalho.

4.3 O estado civil do colaborador tem algum vinculo com acidente de trabalho?

A seguir apresenta-se no gráfico 3 a relação entre o estado civil e as vítimas
fatais
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GRÁFICO 3 – ESTADO CIVIL X VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO
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Analisando o gráfico 3 conclui-se que os maiores números de acidentes
ocorreram com profissionais casados.

4.4 Em qual função ocorre o maior numero de vitimas de acidente de trabalho?
O Gráfico 4 apresenta a ocorrência de acidentes pelas funções exercidas em
obras.
GRÁFICO 3 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO PELAS FUNÇÕES
EXERCIDAS EM OBRA.
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Segundo o comparativo feito entre as funções, há uma maior frequência de
acidentes em ações realizadas por carpinteiro, ajudante de carpinteiro, ajudante de
pedreiro, pedreiro e servente, ou em funções básicas de obra, mas desenvolvidas
por profissionais de outras áreas ao procurar por uma vaga.

4.5. Qual a faixa etária com maior número de ocorrências de acidentes?

O Gráfico 5 apresenta a relação da idade com os acidentes.
GRÁFICO 4 - OCORRÊNCIA DE ACIDENTES POR FAIXA ETÁRIA
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A inexperiência normalmente acompanhada da falta de qualificação interfere
diretamente no número de acidentes. Conforme estudo, profissionais mais jovens
são os maiores recorrentes, seguidos pelos profissionais com idade entre 31 e 40
anos.

4.6.

O tempo de atuação na atividade é um fator relevante?
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O Gráfico 6 apresenta a relação da experiência e acidentes.

EXPERIENCIA X ACIDENTES
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GRÁFICO 5 - TEMPO DE ATUAÇÃO X ACIDENTE DE TRABALHO

É visível o quanto a inexperiência está diretamente ligada ao acidente nos
canteiros: profissionais com até dois anos no exercício da função chegam a 65% dos
acidentes relatados.

4.7.

ANÁLISE GERAL DAS AMOSTRAS
Analisando as informações levantadas em campo sem subdividir em obras ou

empresas, a fim de chegar em um perfil geral dos trabalhadores da amostragem,
conclui-se que, de 144 funcionários observados, apenas 43 já haviam recebido
algum tipo de treinamento – esse número corresponde a 30% dos entrevistados. O
restante dos trabalhadores entrevistados totaliza 101 indivíduos e referem-se a 70%
da amostra. Ester responderam que não haviam sido submetidos a nenhum tipo de
treinamento dentro da empresa, conforme observado no gráfico 7.
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GRÁFICO 6 - PORCENTAGEM DE TREINAMENTOS DA AMOSTRA GERAL

Dentre os profissionais que responderam que não receberam treinamento, 73
relataram terem sofrido algum tipo de acidente de trabalho, ou seja: 72% dos
trabalhadores que não foram treinados tiveram sua integridade física comprometida
no desenvolvimento da sua função como apresentado no gráfico 8.

GRÁFICO 7 - ACIDENTES OCORRIDOS COM PROFISSIONAIS SEM TREINAMENTO.
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Ressalta-se a idade destes profissionais que já sofreram algum incidente
dentro do canteiro de obras: varia de 20 a 40 anos em 93% dos casos e superior a
40 anos em 7% das situações relatadas, como ilustrado no gráfico 9.
GRÁFICO 8 - IDADE DAS VITIMAS DE ACIDENTE DE TRABALHO

ACIDENTES X IDADE DO
TRABALHADOR
20 A 40 ANOS

MAIS QUE 40 ANOS

7%

93%

Nota-se a importância do treinamento e do acompanhamento dos
profissionais mais novos, e ingressantes no mercado de trabalho, uma vez que a
idade do profissional esta diretamente ligada ao número de acidentes de trabalho.
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5 CONCLUSÃO

De acordo com a análise dos dados, conclui-se que não há uma preocupação por
parte das empresas em qualificar sua mão de obra, sendo o perfil do trabalhador da
construção o mesmo que vem sendo apresentado por décadas, caracterizado pela
desqualificação, falta de experiência, aceitos por não haver seleção ou qualquer prérequisito para contratação de mão de obra.
Sabe-se que existe uma grande rotatividade dos funcionários que atuam no
ramo da construção civil, sendo assim as empresas devem elaborar cronograma de
realização de treinamentos, de forma que haja a reciclagem do conhecimento dos
funcionários mais antigos, assim como a capacitação dos indivíduos que integraram
a equipe recentemente, possibilitando que o grupo de funcionários esteja atuando de
acordo com os parâmetros corretos de segurança do trabalho e consequentemente
diminuindo as chances de ocorrer acidentes durante as realizações das tarefas.
Tendo em vista os dados apresentados neste fica estudo, pode-se concluir
que é de extrema relevância que as empresas de atuação no ramo da construção
civil submetam seus funcionários a treinamentos devido às ocorrências de acidentes
de

trabalho

estarem

diretamente

relacionados

à

falta

de

qualificação,

desconhecimento da função exercida e dos riscos inerentes ao trabalho. Com essas
medidas as empresas irão diminuir o numero de acidentes, como também ocorrerão
melhorias significativas em qualidade, prazo e custos de obras para as empresas
como também aos cofres públicos.
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