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Resumo  

A indústria da construção civil apresenta uma série de peculiaridades que fazem com que  

seus problemas com segurança sejam maiores que em outros setores. O paradigma 

predominante da segurança do trabalho pressupõe que os acidentes estarão sempre presentes 

e que o máximo que se pode fazer é tentar diminuir sua ocorrência e gravidade. No entanto, 

este paradigma é questionado com a filosofia do “Acidente Zero”, a qual presume que se 

pode eliminar definitivamente a ocorrência de acidentes nos locais de trabalho, não podendo 

os mesmos ser tomados como inevitáveis. Sendo assim, considerando os altos riscos inerentes 

às atividades da construção civil e a dificuldade do setor, especialmente para as pequenas e 

médias empresas, em adotar normas de segurança, este trabalho tem por objetivo propor a 

utilização de um check-list para o setor, a partir dos requisitos da NR 18 e outras normas, 

que seja de fácil utilização, contribuindo, assim, para a segurança e saúde dos 

trabalhadores, bem como para a viabilidade econômica do empreendimento. 
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1. Introdução 

A segurança do trabalho, apesar de ser um elemento muito importante para o sucesso de um 
empreendimento, é muitas vezes negligenciada nos ambientes de produção de bens, e isto não 
é diferente no setor da construção civil. A indústria da construção civil apresenta uma série de 
peculiaridades que fazem com que os seus problemas com segurança sejam maiores que em 
outros setores. Dado o alto grau de risco inerente aos serviços desenvolvidos na construção 
civil e ao grande número de acidentes que ocorrem, nota-se a necessidade de facilitar e 
fornecer subsídios para a melhoria da saúde e segurança dos envolvidos nestas atividades. 

Os estudos da Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho), ligada ao Ministério do Trabalho e do Emprego, apontam algumas das 
particularidades da construção civil e que afetam o setor de forma mais drástica que qualquer 
outra indústria. São elas: 

− Tamanho das empresas: a maioria das empresas de construção civil é pequena e micro, 
portanto não possuem princípios e procedimentos definidos de prevenção de acidentes.  

− Caráter temporário: os canteiros de obras são instalações temporárias, construídas para 
resistirem, muitas vezes, por menos de um ano, o que leva o proprietário a economizar na 
construção destas instalações. 

− Diversidade das obras: cada obra é diferente das outras, assim como as medidas de 
prevenção a serem adotadas nelas. 

− Rotatividade da mão-de-obra: é grande a rotatividade dos trabalhadores na construção 
civil, o que dificulta o conhecimento a fundo da filosofia de trabalho adotada pela empresa, 
dificultando a formação da consciência de segurança. Outro problema é a dificuldade de 
manutenção de CIPA’s (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) relativamente 
ativas. 

− Emprego de mão-de-obra subempreitada: é freqüente em muitas obras a utilização de um 
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elevado percentual de mão-de-obra proveniente de subempreiteiras. Isto leva à diminuição 
da força de reivindicação dos operários, diminuindo a qualidade das condições gerais do 
ambiente de trabalho. 

A Norma Regulamentadora NR4 (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho – SESMT) classifica as atividades da construção civil como uma das 
mais perigosas, atribuindo a ela o grau de risco 4, conforme demonstram as tabelas 01 e 02. 

 

Descrição Não Fatal 

Edificações de residência, indústria, comércio e serviço 151 

Cultivo de cana de açúcar 46 

Atividade de atendimento hospitalar 28 

Transporte rodoviário de cargas, em geral 21 

Captação, tratamento e distribuição de água 19 

Outras atividades de serviços prestados 19 

Fabricação de embalagem de plástico 16 

Fabricação de outros produtos elaborados de metal 15 

Fabricação de artefatos diversos de plástico 13 

Outros serviços auxiliares da construção 13 

Tabela 01 – Número de vítimas em acidentes de trabalho não fatais nas classes da CNAE (Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas) de Janeiro a Dezembro de 2003 

Fonte: SFIT – Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 

 

Descrição Fatal 

Servente de obras 76 

Outros trabalhadores da construção civil e trabalhadores assemelhados não-classificados sob outras 
epígrafes 

35 

Pedreiro, em geral 29 

Outros trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos não-classificados sob outras epígrafes 21 

Trabalhador agrícola polivalente 20 

Outros trabalhadores braçais não-qualificados sob outras epígrafes 17 

Eletricista de instalações, em geral 14 

Trabalhadores de serviços gerais (serviços de conservação, manutenção e limpeza) 13 

Soldador, em geral 13 

Pedreiro (edificações) 13 

 
Tabela 02 – Número de óbitos no trabalho nas ocupações da CBO (Classificação Brasileira de Ocupação) – 

Janeiro a Dezembro de 2003  
Fonte: SFIT – Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 
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Os acidentes geram prejuízos diversos para os empreendimentos e também à sociedade, de 
forma geral, em relação aos seguintes aspectos (Rocha, 1999):  

− Em termos humanos, um acidente pode trazer grandes prejuízos à integridade física do 
trabalhador, tanto para as atividades laborais quanto para a sua vida fora do ambiente da 
empresa. Dependendo da gravidade, ele pode tornar a pessoa incapaz para o trabalho e para 
suas atividades sociais. Esse fato ainda causa uma desestruturação do ambiente familiar e 
vai exigir do trabalhador cuidados especiais para a sua reintegração no trabalho e na 
sociedade. 

− No aspecto social, problemas como desemprego, mendicância e delinqüência podem ser 
agravados ou mesmo criados em uma sociedade com altos índices de acidentes, já que 
estes podem levar à desagregação do modo de vida familiar. A incapacitação profissional, 
resultado de um acidente, provoca o desemprego que, por sua vez, implica a redução dos 
vencimentos globais da família, baixando bruscamente o padrão de vida.  

− Já sob o ponto de vista legal, o acidente implica diversas obrigações para as empresas e, 
em certos casos, para o poder público. De acordo com a Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, 
ficou estabelecido que a partir do 16º dia de afastamento do trabalhador, seus vencimentos 
são pagos pelo governo, e que ao retornar ao trabalho, essa pessoa terá doze meses de 
estabilidade no emprego. A fim de burlar tal estabilidade, muitos empresários não 
notificam os acidentes, em prejuízo dos trabalhadores e das estatísticas e estudos sobre a 
questão. 

− Apesar dos diversos aspectos negativos provocados pelos acidentes já mencionados, talvez 
o que tenha maior impacto e força de argumento para o governo e o empresariado em geral 
seja o aspecto econômico. Sob este ponto de vista é mais fácil convencê-los da importância 
dos investimentos em segurança. Os prejuízos econômicos propiciam diversas perdas 
financeiras para a sociedade que, às vezes, ultrapassam o âmbito restrito do 
empreendimento, como a diminuição no nível de renda familiar, aumento das despesas 
com indenização e assistência social, e diminuição dos impostos. 

Dentre todos os aspectos envolvidos, os custos dos acidentes para as empresas são os mais 
estudados. A classificação usualmente utilizada, nos países desenvolvidos, nos quais os 
seguros são altos, estabelece dois tipos de custos dos acidentes: diretos (ou segurados) e 
indiretos (ou não segurados). Os primeiros são aqueles que a empresa paga com o seguro de 
acidentes. Já o segundo tipo representa os gastos relativos à queda de produtividade na equipe 
do trabalhador acidentado e em outras equipes influenciadas, às despesas com assistência 
médica, aos reparos de equipamentos e materiais, etc. Ainda são considerados custos indiretos 
algumas perdas intangíveis como a influência na imagem da empresa, a baixa de moral dos 
trabalhadores e o sofrimento do acidentado e sua família. 

Para melhor resultado do empreendimento, deve-se dar muita atenção ao projeto e 
planejamento do mesmo, visto que as decisões tomadas nessas etapas são fundamentais para o 
seu sucesso, considerando, entre outros, os aspectos relacionados à segurança. O 
planejamento das medidas de segurança a serem adotadas é decisivo na redução dos custos 
envolvidos. Os trabalhos de Everett e Frank Jr. (1996) mostram que os custos dos acidentes 
podem variar de 1 a 15% dos custos do empreendimento. 

Outro problema enfrentado pelas empresas é a falta de uma ferramenta, como uma lista de 
verificação, que ajude as mesmas a se auto-avaliar e corrigir problemas relacionados ao não 
cumprimento das normas. Muitas empresas não atendem totalmente aos requisitos da NR 18 
(Norma Regulamentadora 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção), principalmente as pequenas empresas. 
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Então, considerando-se os altos riscos inerentes às atividades da construção civil e a 
dificuldade do setor, especialmente para as pequenas e médias empresas, em adotar normas de 
segurança, este trabalho tem por objetivo propor a utilização de um check-list para o setor, a 
partir dos requisitos da NR 18 e outras normas, que seja de fácil utilização, contribuindo, 
assim, para a segurança e saúde dos trabalhadores do setor, bem como para a viabilidade 
econômica do empreendimento. 

2. Fundamentação Teórica 

Na indústria da construção civil são realizados diversos tipos de atividades de natureza 
diferentes, algumas são responsáveis por problemas para a implantação de uma solução geral 
que garanta a segurança e saúde dos trabalhadores. Para as empresas que buscam esta solução 
é necessária a definição clara de alguns objetivos a serem atingidos por todos os envolvidos 
com este tema. 

Pode-se dizer que o objetivo geral da segurança do trabalho é garantir que as atividades se 
desenvolvam da forma como estavam previstas, sem perigo para os trabalhadores, eliminando 
também os riscos e qualquer outro fator que possa levar o trabalhador a sofrer qualquer tipo 
de acidente ou incidente. Entenda-se como incidente toda circunstância acidental ou episódio 
que não consista em lesão ou perturbação funcional, nem resulte na morte ou incapacidade, 
temporária ou permanente de empregado (FERREIRA, 1988). 

Na indústria da construção, o paradigma predominante na segurança do trabalho pressupõe 
que os acidentes estarão sempre presentes e que o máximo que se pode fazer é tentar diminuir 
a sua ocorrência e gravidade. No entanto, este paradigma vem sendo questionado com a idéia 
do “Acidente Zero”, segundo o qual se pode eliminar definitivamente a ocorrência de 
acidentes nos locais de trabalho, não podendo os mesmos ser tomados como inevitáveis. A 
adoção desta idéia dentro das empresas é muito importante, visto que isto faz transparecer a 
sua seriedade com a segurança, já que se passa a adotar o zero como sendo a única meta de 
segurança aceitável. Com o intuito de alcançar de forma organizada os objetivos descritos, 
deve-se conhecer as teorias acidentárias, a fim de identificar os mecanismos causadores dos 
acidentes e estabelecer um conjunto de princípios de segurança (ROCHA, 1994). 

Apesar de ter sido desenvolvido para uma indústria especificamente, o grupo de princípios 
estabelecidos pela Du Pont, dentro do seu programa de segurança, pode ser adaptado à 
construção civil. Estes princípios estão fortemente vinculados ao aspecto gerencial e à busca 
do melhor ambiente de trabalho, valorizando o trabalhador. São eles: 

− Todos os acidentes e doenças do trabalho podem ser prevenidos; 
− Todos com poder de gerência são responsáveis pela prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho; 
− Segurança é uma condição de trabalho, tão importante quanto a produção, qualidade e 

controle de custos; 
− Treinamento é um elemento essencial para a segurança no local de trabalho. Os que têm 

poder de gerência devem treinar os trabalhadores sobre a segurança; 
− Os gerentes devem fiscalizar a performance em termos de segurança para analisar a 

eficácia das instalações e programas, a fim de avaliar o que deve ser modificado e 
melhorado; 

− Os problemas relacionados à segurança devem ser resolvidos o mais rápido possível; 
− Todas as práticas inseguras, áreas de problemas e acidentes devem ser investigados; 
− A prevenção de acidentes é um bom negócio; 
− As pessoas são as peças mais importantes de um plano de segurança. Envolvimento e 

sugestões dos empregados são fundamentais para manter o ambiente seguro; 
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− A segurança fora do trabalho é tão importante quanto dentro dele. 

 
Segundo Zocchio (1996), os acidentes são causados por causas diretas, que não surgem 
aleatoriamente, nem por acaso. Elas têm origem em acontecimentos anteriores, denominados 
causas indiretas. Tais acontecimentos são fatores pessoais ou materiais que levam o ambiente 
de trabalho a sofrer alguma alteração no seu comportamento normal, levando-o às causas 
diretas. As causas diretas dos acidentes são divididas em duas: atos inseguros e condições 
inseguras. Os atos inseguros correspondem ao comportamento que os envolvidos com o 
trabalho tomam com relação à exposição ao perigo de acidentes e podem ser de três tipos: 

− Conscientes: são os que ocorrem quando as pessoas têm conhecimento de que elas estão se 
expondo ao perigo; 

− Inconscientes: ocorrem quando as pessoas expostas ao perigo ignoram esta situação; 
− Circunstanciais: são aqueles que ocorrem quando as pessoas, conhecendo ou 

desconhecendo o perigo, são levadas a realizar ações inseguras. Como exemplos podem-se 
citar o salvamento de pessoas em situação perigosa, ou a tentativa de evitar o prejuízo da 
empresa, por iniciativa própria ou por ordens superiores. 

Zocchio (1996), ainda, destaca alguns atos inseguros mais freqüentemente observados: ficar 
junto ou sob cargas suspensas, colocar parte do corpo em local perigoso, uso de equipamentos 
com dispositivo de segurança inutilizados, não usar proteções individuais, tentativa de ganhar 
tempo, brincadeiras e exibicionismo, dentre inúmeros outros. Já como condições inseguras 
citam-se aquelas que comprometem a segurança das pessoas, como: falta de proteção em 
máquinas e equipamentos, proteções inadequadas ou defeituosas, deficiência em maquinaria e 
ferramental, pouco espaço, passagens perigosas, instalações diversas com defeitos ou 
inadequadas, iluminação e ventilação inadequadas, falta de EPI, dentre outros.  

Entretanto, existem algumas condições de riscos inerentes às atividades, que não são 
consideradas condições inseguras. Estas só passarão a sê-lo na medida em que estes 
elementos saiam do controle habitual mantido pelas pessoas envolvidas na atividade. Como 
exemplo pode-se citar: a corrente elétrica, muito presente no canteiro de obras através de 
diversos equipamentos, é um risco inerente às pessoas que trabalham com eletricidade, 
manuseiam equipamentos elétricos ou fazem as instalações. Entretanto a eletricidade só será 
considerada uma condição insegura se as instalações estiverem mal feitas, improvisadas, 
estragadas, etc. Quando adequadamente executadas e conservadas, estas instalações 
apresentam riscos, já que estes são inerentes, mas elas não apresentam perigos consideráveis. 

3. Check-list de segurança para o setor da construção civil 

Atualmente, existem 31 Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, 
relacionadas aos diversos setores produtivos. As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à 
segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e 
públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT.  

Com relação à construção civil destacam-se a NR4, NR5, NR6 e principalmente NR18. A NR 
4 regulamenta os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, 
e norteia a elaboração de planos de controle de saúde e segurança, enquanto a NR5 trata da 
CIPA . A NR 6 estabelece a obrigatoriedade dos equipamentos de proteção individual (EPI), 
que são todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  
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A NR 18 tem como objetivo estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e 
de organização que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos 
de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da 
Construção. Esta norma contempla claramente a importância dos aspectos gerenciais e 
prevencionistas em todos os ambientes de trabalho.  

Dada a extensão e complexidade da legislação de segurança do trabalho e a falta de mão-de-
obra qualificada neste assunto nas atividades de edificação, especialmente para a pequena e 
média empresa, é importante fornecer aos  gerentes de obra uma lista de verificação dos itens 
de segurança e saúde, de forma rápida e fácil. Neste sentido, foi elaborado o check-list, 
abaixo. Basta, antes de iniciar uma atividade, verificar os tópicos, que estão em forma de 
pergunta e respondê-los. A coluna ‘aplicabilidade’ auxilia a resposta ou dá a diretriz do que 
fazer.  

 

Check-list para instalações de canteiro 
(Empresa de construção civil com menos de 10 funcionários) 

Objetivo: Oferecer orientações de como instalar áreas de vivência em um canteiro de obras.  
Fonte: NR18, item 18.4. 

ÁREAS DE VIVÊNCIA Sim Não Aplicabilidade 

Serão instalados sanitários no local da construção?   Sempre 

Será instalado vestiário no local da construção?   Sempre 

Será instalado alojamento no local da construção?   Caso houver trabalhadores morando 
na obra. 

Será instalado local para refeições?   Se os trabalhadores fizerem 
refeições na obra. 

Será instalada cozinha no local da construção?   Quando houver preparo de 
refeições. 

Será instalada lavanderia no local da construção?   Caso houver trabalhadores morando 
na obra. 

Será instalada área de lazer no local da construção?   Caso houver trabalhadores morando 
na obra. 

Será instalado ambulatório no local da construção?   Quando houver 50 (cinqüenta) ou 
mais trabalhadores na obra. 

Check-list para proteção auditiva 

Objetivo: Evitar que os empregados que trabalham nesta localização sofram de perda de audição, causada pela 
exposição ao ruído ocupacional. 

Fonte: NR15 – Tempo máximo permissível de exposição ao ruído. 

USO DO PROTETOR AURICULAR - ABAFADOR Sim Não Aplicabilidade 

O funcionário ficará exposto à nível de ruído acima de 85 
Db com média de 8 horas diárias? 

  Utilizar abafador. 

Há manuseio de equipamentos que produzem ruídos acima 
de 85 Db? 

  Utilizar abafador sempre que 
manusear este tipo de equipamento. 

Check-list para proteção respiratória 

Objetivo: Assegurar a proteção de todos os funcionários quantos aos riscos respiratórios, através da seleção e o 
uso apropriado dos respiradores. 

Fonte: NR06 – EPI para proteção respiratória. 
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USO DE MÁSCARA PARA POEIRA Sim Não Aplicabilidade 

O funcionário ficará exposto a poeiras durante a realização 
do serviço? 

  Respirador purificador de ar para 
poeiras e névoas. 

Check-list para escavação/ demolição 

Objetivo: Orientar a execução de serviços de escavação a profundidades maiores que 50 cm. 
Fonte: NR18, subitem 18.5. 

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES Sim Não Aplicabilidade 

Há linhas elétricas, água, inflamáveis, canalizações de 
qualquer natureza no local da escavação? 

  Desativar todos os sistemas. 

As edificações vizinhas estão estáveis?   Verificar periodicamente 

Há pessoas próximas ou em andares inferiores aos da 
demolição? 

  Evacuar a área, deixando apenas os 
trabalhadores devidamente 

instruídos no local do trabalho. 

Há escadas desimpedidas para saídas de emergência?   Sempre. 

È necessária a instalação de plataformas de retenção de 
entulhos? 

  Em todo o perímetro da obra a dois 
pavimentos abaixo do que será 

demolido, com extensão de 2,50 
metros. 

Os materiais das edificações, durante a demolição e 
remoção foram umedecidos? 

  Sempre. 

Check-list para trabalho em altura (Acima de 2 metros) 

Objetivo: Estabelecer os requisitos para o trabalho seguro em altura. 

Fonte: NR18 subitem 18.13. 

PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE ALTURA Sim Não Aplicabilidade 

As aberturas nos pisos tem fechamento provisório 
resistente? 

  Sempre. 

As escadas tipo marinheiro com seis metros ou mais 
possuem gaiola protetora? 

  Sempre. 

Onde será manuseada a escada há equipamentos e 
redes elétricas desprotegidas? 

  Se houver proibir o uso de 
escadas. 

Foi executada a proteção tipo guarda corpo contra 
queda de trabalhadores e materiais na periferia da 
edificação? 

  Sempre a partir da primeira 
laje. 

Há necessidade de se executar proteção tipo 
bandejão? 

  Edifícios com mais de quatro 
pavimentos ou altura 

equivalente. 

Quadro 01 – Check-list de segurança para a construção civil 

4. Conclusão 

Considerando os altos riscos inerentes às atividades da construção civil e as dificuldades do 
setor, especialmente para as pequenas e médias empresas, o Quadro 01 é uma ferramenta útil, 
para os gerentes das obras, a fim de prevenir e diminuir os acidentes de trabalho. Pela sua 
fácil aplicabilidade, não ficará engavetado, nem será preenchido meramente com o intuito de 
formalizar ou cumprir a tarefa designada por um superior. Pelo contrário, sua forma gráfica é 
atrativa e consegue simplificar e não tornar o trabalho mais cansativo. 
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É importante salientar que todos os empreendimentos estão sujeitos ao dimensionamento dos 
serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme NR4, 
ou seja, é obrigatório o acompanhamento das atividades por profissionais habilitados ao 
exercício desta função. Sendo assim, o check-list proposto tem a finalidade de tornar-se mais 
uma ferramenta a auxiliar os profissionais de segurança e aqueles que trabalham no setor de 
construção civil.  
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