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Os desafios do engenheiro frente a segurança do trabalho 

Moacyr Machado Cardoso Junior (ITA) moacyr@ita.br   

Resumo: O objetivo do texto é o de situar o engenheiro sobre o atual e relevante problema 
da sociedade, que é o acidente do trabalho. Demonstrar de forma breve como a evolução do 
tema se deu através dos tempos e dos diferentes países, até alcançar o estágio atual da 
legislação. As estatísticas de acidentes no Brasil, suas conseqüências sociais e econômicas 
são demonstradas com o propósito de despertar o leitor para a relevância do problema.  Os 
conhecimentos básicos para prevenção de doenças e acidentes são apresentados, discutidos 
e, finalmente, é apresentado ao leitor o principal aspecto da responsabilidade Ética e Social 
dos Engenheiros, conforme estabelecido no Código de Ética Profissional. 
Palavras-chave: Acidente do trabalho; Engenharia; Responsabilidade ética e social. 

1. Introdução 

O acidente do trabalho é definido pela Lei Federal nº 8.213/91 como sendo aquele que 
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução, permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho. A mesma Lei ainda define que as doenças profissionais e do 
trabalho são equiparadas aos acidentes do trabalho para os efeitos legais. 

Segundo Rompelman (2001), os cursos de Engenharia devem possibilitar aos futuros 
engenheiros  o desenvolvimento de um conjunto de aptidões, tais como: habilidade para 
aplicar o conhecimento da matemática; habilidade para projetar e realizar experiências, bem 
como para analisar e interpretar dados; habilidade para projetar um sistema, um componente 
ou um processo, de modo a satisfazer determinadas necessidades; habilidade para atuar em 
equipes multidisciplinares; habilidade para identificar, formular e resolver problemas de 
engenharia; consciência da responsabilidade profissional e ética; habilidade para comunicar-
se de maneira efetiva; cultura geral suficientemente ampla para perceber o impacto das 
soluções da engenharia no contexto comunitário global; reconhecimento da necessidade de 
um aprendizado contínuo e vitalício e, capacidade para engajar-se nesse aprendizado; 
conhecimento dos assuntos ligados à realidade contemporânea; habilidade para usar as 
técnicas, as habilidades e as modernas ferramentas da engenharia necessária ao exercício 
profissional. O exercício da profissão de Engenharia pressupõe desta forma que o profissional 
esteja preparado para antecipar, reconhecer e tratar os riscos que o ambiente laboral apresente 
ou venha a apresentar em função de suas intervenções. 

A missão do engenheiro é de extrema importância para a sociedade e, esta visão está 
claramente definida na Lei Federal nº 5.194 de 1966, que regulamenta a profissão de 
Engenharia, quando no seu artigo 1º estabelece que: As profissões de engenheiro, arquiteto e 
engenheiro-agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano. 
Dentro do processo produtivo, no entanto, pode existir um desequilíbrio entre capital e 
trabalho, que coloca o profissional em um dilema: Produção ou Segurança. 

Mendes (1995) ressalta que o acidente de trabalho sinaliza uma disfunção do sistema 
de trabalho, que revela “problemas de adaptação do sistema às suas finalidades” 

A visão clássica das profissões de engenharia é a busca pela eficiência e qualidade do 
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processo, da transformação, da construção, da segurança intrínseca do produto, porém, muitas 
vezes, a segurança do trabalho dentro do processo produtivo como um todo é relegada a um 
segundo plano. 

2. Histórico da Segurança do Trabalho 

O trabalho pode ser definido como a aplicação das forças e faculdades humanas para 
alcançar um determinado fim; Atividade coordenada de caráter físico e/ou intelectual 
necessário à realização de qualquer serviço ou empreendimento. A etimologia da palavra 
trabalho denota uma atividade degradante (do latim vulgar tripalium, instrumento de tortura 
composto de três paus ou varas cruzadas, ao qual se prendia o réu), (ALBORNOZ, 2002). 

O trabalho surgiu com o próprio Homem, carreando acidentes e doenças profissionais. 
Embora essa relação entre trabalho e suas conseqüências fosse por muito tempo ignorada. 
Hipócrates (460-375 aC), relatou moléstias entre mineiros e metalúrgicos, (Mendes, 1995). 
Em 1556, Georgius Agricola, publicou o livro “De Re Metallica”, onde discorre sobre 
diversos problemas relacionados à extração de metais argentíferos e auríferos e suas 
respectivas fundições, mas o grande marco histórico, no entanto, deu-se com a obra intitulada 
“De Morbis Artificum Diatriba”, publicada em 1700 por Bernardo Ramazzini, onde o mesmo 
descreve cerca de 100 profissões e seus riscos específicos baseados em observações clínicas. 
Foi considerado o Pai da Medicina do Trabalho. Ramazzini incorporou à anamnese 
hipocrática, a pergunta: qual é a sua profissão? Sua obra foi reconhecida sessenta anos mais 
tarde quando se iniciava um movimento marcante na História da Humanidade – A Revolução 
Industrial, (LOPES, 1999); (MENDES, 1995). 

Durante este período, 1760 – 1830, a improvisação das instalações, o primitivismo das 
máquinas nas primeiras fábricas, a extenuante jornada de trabalho e a mão-de-obra de 
crianças, mulheres e velhos sem nenhuma restrição às condições de saúde, levaram a 
inúmeras vítimas de acidentes e doenças profissionais. 

Alguns Países da Europa, principalmente: Inglaterra, França, Alemanha e Itália foram 
verdadeiros palcos de massacres de inocentes trabalhadores arrasados pelo calor, gases, 
poeiras minerais, fibras vegetais, intenso ruído e baixos níveis de iluminância. 

No início do Século XIX foram estabelecidas as primeiras leis de proteção aos 
trabalhadores. Na Inglaterra, em 1802, foi aprovada a “Lei de Saúde e Moral dos 
Aprendizes”, estabelecendo doze horas de trabalho diárias, proibindo o trabalho noturno, 
obrigando a lavagem das paredes das fábricas duas vezes por ano e tornando obrigatória a 
ventilação industrial no ambiente ocupacional. Em 1833, a  Lei das Fábricas, primeira 
legislação eficiente, proibiu o trabalho noturno para menores de 18 anos e restringiu o 
trabalho destes à 12 horas diárias e 69 semanais, exigiu escolas para menores de 13 anos, 
atestado médico quanto ao desenvolvimento das crianças e, posteriormente, foram estipuladas 
outras condições como a obrigatoriedade de ventilação mecânica e a proibição da ingestão de 
alimentos no ambiente de trabalho. (LOPES, 1999) 

A expansão industrial após a 2ª Guerra Mundial resultou no progressivo aparecimento 
de leis prevencionistas na França, Espanha, Estados Unidos dentre outros países. 

Bezerra (1998), cita a recomendação nº 112 da OIT – Organização Internacional do 
Trabalho, de 1959, que estabeleceu os objetivos a serem alcançados pelos serviços 
especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. 

No Brasil, a legislação trabalhista incorporou estes conceitos e, através da Portaria nº 
3.214 de 1978, criou as Normas Regulamentadoras – NR´s, inicialmente em número de 28 e 
atualmente com 32 aprovadas. (MTE, 2005) 
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No que se refere ao nosso sistema educacional, disciplinas na área de segurança do 
trabalho para os cursos de graduação nas diferentes áreas da Engenharia não são obrigatórias, 
porém, percebe-se pelo conteúdo do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – 
ENADE, que as questões relacionadas à segurança do trabalho fazem parte dos 
conhecimentos do núcleo de conteúdos profissionalizantes específicos, como exemplo, para 
engenharias do grupo I,  (ENADE, 2005.) 

3. Estatística de acidente no Brasil 

Os dados sobre acidentes de trabalhos são estarrecedores no Brasil e no Mundo, 
estimativas da OIT indicam que os acidentes do trabalho superam a média anual de óbitos por 
acidentes de trânsito, guerra, violência e Aids. Com um custo mundial da ordem de U$ 1 
trilhão por ano. (ILO, 2003); (BENITE, 2004). 

Dados mais atuais do Brasil demonstram que no período de 2000 a 2003 para uma 
população empregada de 27.367.385, ocorreram 307.928 acidentes típicos, 43.512 acidentes 
de trajeto e 20.403 doenças ocupacionais, totalizando 371.843 acidentes registrados 
oficialmente no Brasil, além disso ocorreram 2.849 mortes no trabalho, o que corresponde a 
um índice de 10,4 mortes por grupo de 100 mil trabalhadores. (PROTEÇÃO, 2005). 

Nos estudos de Fletcher (1972) citados por BENITE (2004), verifica-se que a 
proporção entre acidentes graves (óbitos e lesões incapacitantes), lesões leves e Acidentes 
sem danos pessoais ou incidentes é de 1:19:175. 

Ao fazer uma comparação dessas proporções com os dados de acidentes do Brasil, 
obtidos no Ministério da Previdência Social, atingimos a quantidade apresentada na Figura 1. 

Isto significa que podemos estimar a quantidade de incidentes do trabalho em cerca de 
três milhões e quinhentos mil eventos por ano, ou seja, situações que embora não tenham 
causado lesão ao trabalhador, apresentam potencial para se tornarem acidentes do trabalho, 
conforme definido pela legislação.   

O Engenheiro se depara com este volume de incidentes todos os anos nos diferentes 
segmentos industriais, comerciais e de serviços. 

3.1 Custos dos acidentes 

Segundo o informativo da Revista Proteção, no Estado de São Paulo, morre um 
trabalhador a cada 1 hora e meia no local de trabalho ou em acidentes de trajeto, valor 
superior às mortes causadas na guerra do Iraque, do Vietnã.  Os custos socioeconômicos, 
diretos e indiretos, causados por esses acidentes, doenças e mortes atingem US$ 5 bilhões 
anuais. (PROTEÇÃO NEWSLETTER, 2005). 
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Figura 1 - Quantidade Teórica de Incidentes do Trabalho 

 

BENITE (2004), citando HINZE (1997) afirma que os custos indiretos dos acidentes 
do trabalho podem representar de 3 a 10 vezes o custo direto do acidente (gastos com 
atendimento imediato, paralisação da atividade, dentre outros) 

Alguns estudos demonstram que para cada real gasto pela previdência social  em 
benefícios por incapacidades motivadas por acidente ou doença do trabalho, mais três são 
gastos pela sociedade. (PROTEÇÃO, 2005) 

A empresa de consultoria e assessoria em Seguros, Marsh Risk Consulting, realizou 
uma pesquisa em 111 empresas de diferentes segmentos e concluiu que o custo médio dos 
acidentes para o ano de 2003 foi reduzido em 46%, quando comparado aos anos anteriores da 
pesquisa. O custo médio do acidente em 2003 foi de R$ 6.982,96, sendo que o empregador 
participa com cerca de 50% deste valor. (CIPA, 2005). Apesar da redução nota-se que o valor 
médio ainda é bastante alto. Outro fator pesquisado foi o número médio de dias perdidos por 
acidente, que atingiu o valor de 25,06, ou seja, o número de dias não produtivos em função do 
acidente. 

4 Desafios para o Engenheiro  

De inicio, vamos elencar alguns tópicos que julgamos essenciais ao engenheiro para 
enfrentar o desafio, de produzir e, simultaneamente, preservar vidas e a saúde do trabalhador. 

Os principais tópicos são: Proteção de Máquinas, Higiene Ocupacional, 
Gerenciamento de Riscos, Ergonomia, Normas e Legislação, Prevenção e Combate à 
Incêndios e Explosões e, finalmente, Proteção ao Meio Ambiente, que serão brevemente 
comentados a seguir. 

O engenheiro deverá estar preparado para reconhecer os Perigos intrínsecos às 
máquinas e, incluir ainda na fase de projeto, os dispositivos e sistemas de proteção. Muito tem 
sido feito neste sentido no que se refere à proteção de prensas, máquinas operatrizes, injetoras, 
dentre outras, devido aos inúmeros acidentes que vêm ocorrendo nos últimos anos, mas 
esforços devem ser envidados para que o conceito de proteção de máquinas venha junto com a 
concepção de qualquer máquina, equipamento ou mesmo ferramenta de trabalho. 

Acidentes sem 
lesão(Incidentes):175 

20.464 

392.591 

3.581.200 

Com lesão grave 
incapacitante ou 
óbito: 1 

Com Lesões 
menores: 19 
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Outro campo, no qual o engenheiro deve ter conhecimentos básicos é a higiene do 
trabalho ou higiene ocupacional. Quando falamos de Higiene Ocupacional, estamos nos 
referindo a ciência que estuda as técnicas de identificação e avaliação dos agentes que 
interferem no ambiente ocupacional, causando danos à saúde dos trabalhadores. Assim 
dizemos que um ambiente com a presença de agentes capazes de causar doenças nos 
trabalhadores é um ambiente não hígido, ou ainda Insalubre (In = não; Salubre = Saúde). Os 
riscos ambientais ou ocupacionais estão divididos em três grandes grupos, a saber: Riscos 
Físicos, Químicos e Biológicos, conforme previsto na Norma Regulamentadora nº 9 do 
Ministério do Trabalho (NR-9), (MTE, 2005). 

Os riscos físicos são de forma geral representados por diferentes formas de energia 
que ao interagirem com o Homem podem causar-lhe doenças. Os riscos físicos mais 
corriqueiros são representados pelo ruído, vibração, calor, frio, radiações ionizantes, radiações 
não ionizantes, e pressões anormais.  Os riscos químicos são constituídos por substâncias 
químicas que ao serem liberadas no meio ambiente ocupacional sob a forma de gases, vapores 
e aerodispersóides entram em contato com o Homem pela via respiratória, cutânea, ocular ou 
parenteral (ingestão), produzindo distúrbios orgânicos, que levam ao adoecimento. 

Os riscos biológicos são aqueles oriundos do contato permanente com agentes 
biológicos (bactérias, vírus, ricketsias, dentre outros) que devido as suas características de 
virulência e patogenicidade podem adentrar ao organismo humano e desencadear doenças. 

A Higiene do Trabalho pode ser dividida nas seguintes atividades: Identificação do 
agente no ambiente laboral, avaliação qualitativa, avaliação quantitativa, determinação do 
tempo de exposição, comparação aos limites de tolerância máximos e finalmente na adoção 
de medidas de controle do agente. 

O Gerenciamento de Riscos é de fundamental importância neste contexto, pois é 
impossível eliminar totalmente os perigos do ambiente laboral, assim o desafio é o de 
gerenciar os Perigos, visando reduzir a probabilidade de ocorrência de evento danoso, bem 
como suas conseqüências. Inúmeras técnicas são utilizadas com a finalidade de se reconhecer 
os riscos e avaliá-los, tais como a técnica dos incidentes críticos - TIC, análise de modos de 
falha e efeitos - FMEA, análise preliminar de perigos -APP, “hazardous operability - 
HAZOP”. 

A ergonomia, que é uma ciência que visa proporcionar conforto e segurança nas 
atividades e que busca a produtividade no processo tem crescido muito nos últimos tempos 
devido ao grande número de casos de LER/DORT. Os fatores de risco comumente 
encontrados, tais como trabalho repetitivo, posturas inadequadas, esforço excessivo, 
velocidade, duração, vibração. Além de características do ambiente laboral, como Calor, 
Iluminamento, Ruído. (ERGOWEB, 2005) estão sendo incorporados no rol de preocupações 
das empresas e por conseqüência dos engenheiros. Mas ainda existe uma grande lacuna no 
que se refere aos campos da ergonomia organizacional, que lida com as questões de 
motivação, estresse, turnos de trabalho, trabalho noturno dentre outros e, também, da 
ergonomia cognitiva, que envolve as atividades de percepção, processamento da informação, 
decisão e ação e, que pode ser denominada como “engenharia cognitiva” que se preocupa com 
a melhoria do relacionamento entre o homem e os sistemas tecnológicos complexos. (Reason, 
1998).  

Campo este que por ser relegado a um plano marginal nos projetos de engenharia 
ocasionaram e continuam a ocasionar muitos acidentes. 

As Normas Legais e a Legislação que regem as questões de saúde e segurança do 
trabalho são ferramentas de suma importância para o engenheiro, uma vez que funcionam 
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como bases comuns da ações adotadas em diferentes situações e locais de trabalho. Especial 
atenção deve ser dada ao fato de não caber ao engenheiro a simples alegação “...desconheço a 
legislação...”, visto que no Código Penal brasileiro está previsto no seu artigo 21 que o autor 
não pode alegar desconhecimento da Lei. (Lei Federal nº 7.209/84). 

Os princípios básicos da prevenção de incêndios e explosões, que implicam em 
conhecer as características das substâncias  com as quais se trabalha é fundamental para a 
proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. Diversas situações de armazenamento, 
transporte, transbordo podem gerar perigos à vida e à saúde dos trabalhadores. As condições 
de segurança das edificações quanto à incêndio são primordiais, prevendo e mantendo rotas 
de fuga, estruturas que permitam aos ocupantes a evacuação antes do colapso, propagação do 
fogo são alguns exemplos dos conhecimentos básicos. 

Todas as ações empreendidas dentro da unidade fabril, além de causar impactos no 
ambiente ocupacional interno, podem causar transtornos para a comunidade, empresas na 
vizinhança, assim as principais técnicas de prevenção e controle à poluição ambiental devem 
receber atenção dos engenheiros das diferentes modalidades. 

 
5. A Responsabilidade Social e Ética do Engenheiro frente à Segurança, Saúde do 
Trabalhador 

O atual Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução nº 1002 do CONFEA, 
estabelece no seu artigo 1º que: “O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos 
éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da Engenharia, da 
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, e relaciona direitos 
e deveres correlatos de seus profissionais”. 

No Capítulo 2 da referida Resolução, estabelece-se a Identidade da Profissão, onde 
está explicito a responsabilidade Social do Engenheiro para com o Trabalhador, conforme 
artigo 4º, que estabelece: “As profissões são caracterizadas por seus perfis próprios, pelo 
saber científico e tecnológico que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e pelos 
resultados sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realizam”. Ou seja, a profissão de 
Engenharia prima não somente pelos resultados técnicos da mesma, mas acima de tudo pelos 
resultados sociais e ambientais (que podemos entender da forma mais ampla possível, ou seja 
o meio ambiente de trabalho). Ainda no mesmo Capítulo a Resolução estabelece os objetivos 
maiores a serem alcançados pela Engenharia, no seu artigo 6º “O objetivo das profissões e a 
ação dos profissionais volta-se para o bem-estar e o desenvolvimento do homem, em seu 
ambiente e em suas diversas dimensões: como indivíduo, família, comunidade, sociedade, 
nação e humanidade; nas suas raízes históricas, nas gerações atual e futura.”, mostrando a 
clara preocupação pelo respeito ao bem-estar do ser humano, que pode ser descrito como 
qualidade de vida em geral, ou seja, que o Homem Trabalhador possa exercer seu ofício de 
maneira digna e ainda mais possa desfrutar a vida em todos os momentos com qualidade, sem 
doenças do trabalho e sem lesões adquiridas no ambiente laboral. O artigo mostra a 
preocupação com a sustentabilidade da relação Homem – Trabalho – Sociedade. 

No Capítulo 3, o Código de Ética estabelece os Princípios Éticos, onde destacamos o 
princípio da eficácia profissional, ou seja, a profissão realiza-se pelo cumprimento 
responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas 
adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e 
produtos e, observando a segurança nos seus procedimentos. Notamos novamente a 
preocupação de que todas as ações de engenharia assegurem a segurança nos procedimentos. 

No Capítulo 4, o Código faz menção ao deveres do profissional, onde destacamos as 
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relações com os clientes, empregadores e colaboradores, onde nas alíneas “f” o engenheiro 
tem a responsabilidade (DEVER) de alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às 
prescrições técnicas e às conseqüências presumíveis de sua inobservância e, ainda, na alínea 
“g” adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas vigentes 
aplicáveis. Deixando claro que é função do profissional alertar todas as partes envolvidas na 
realização de qualquer empreendimento de engenharia, sobre os possíveis riscos das 
atividades desenvolvidas e, também, a importância da adequação às Normas Vigentes 
aplicáveis e, neste caso específico, além das diversas Normas da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, que é o organismo oficial no Brasil, deve-se atentar para as 
Normas Regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a quem compete 
atualmente esta missão. 

Finalmente no Capítulo 5, das Condutas Vedadas (PROIBIDAS), o Código é 
extremamente apropriado quando coloca que o engenheiro não pode descuidar com as 
medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação (artº 10, III-e). ou ainda impor 
ritmo de trabalho excessivo ou exercer pressão psicológica ou assédio moral sobre os 
colaboradores(artº 10, III-g). 

O Código de Ética estabelece no seu artigo 13 do Capítulo das infrações éticas, que se 
constitui infração ética todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios 
éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese 
direitos reconhecidos de outrem. 

A responsabilidade Ética é muito clara e, portanto, qualquer ato lesivo à saúde ou 
integridade física do trabalhador é passível de punição no âmbito do Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura.  

Obviamente que o engenheiro responderá civil e criminalmente pelos danos ao 
trabalhador e à sociedade, mas a principal responsabilidade está no campo ético e social, pois 
se o profissional da engenharia é visto pela sociedade como capaz de melhorar as condições 
de vida da sociedade, este é o principal desafio do engenheiro, atender esta expectativa, 
cumprindo seu papel ético e legal perante o trabalhador. 

 

6. A Responsabilidade Social e Ética do Engenheiro frente à Segurança, Saúde do 
Trabalhador 

O presente artigo procurou situar o engenheiro frente ao tema acidente de trabalho, 
que não é novo, pois os acidentes apareceram junto com o próprio trabalho e, devido a pouca 
importância dada ao tema representaram e ainda representam grandes perdas econômicas e 
sociais para a humanidade. 

Relacionar o tema Segurança do Trabalho com o exercício profissional da engenharia 
foi extremamente facilitado pelo atual Código de Ética do Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro Agrônomo, definido pela Resolução nº 1002 do CONFEA, que traz nos seus 
capítulos a preocupação com o bem estar, saúde e segurança do trabalho. 

O grande desafio, no entanto, é o de conscientizar os engenheiros que além dos 
conhecimentos básicos de cada área da engenharia, deverão buscar permanentemente os 
conceitos básicos da prevenção de doenças e acidentes do trabalho. Cabe a cada profissional 
compreender que não basta projetar, desenvolver, otimizar ou melhorar um processo, uma 
máquina, ou um bem qualquer, sem incorporar a dimensão Ética e Social a que estas ações 
estão atreladas. 

A responsabilidade pelos acidentes do trabalho não é exclusivamente dos engenheiros, 
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mas sem dúvida nenhuma a participação dos mesmos na prevenção deles é imprescindível, 
tanto pelo seu saber técnico como pelo seu dever Ético. 
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