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RESUMO: Acidentes de trabalho são dos maiores causadores de pedidos de indenização junto a justiça do 

trabalho. No Brasil, são afastados por ano, cerca de 700 mil funcionários, devido a acidentes no desempenho de 

suas funções, colocando o país em quarto lugar no ranking de acidentes de trabalho. De acordo com pesquisa 

realizada pelo SECONCI-SP (Serviço Social da Construção em São Paulo) a cada 65 mil atestados emitidos a 

trabalhadores da construção civil, 7 mil são de afastamento, principalmente por dores nas costas, juntas e 

inflamações musculares. Para a redução destes números, não basta apenas medidas isoladas de prevenção, e sim 

alinhadas e conjuntas, trazendo benefícios não só para os funcionários, mas também para a empresa. Desse modo, 

destaca-se três serviços essenciais para manter a ordem em uma empresa e minimizando ou até mesmo evitando 

os riscos de acidente no ambiente de trabalho, como a CIPA, o SESMT e o PCMAT, que são defendidos pelas 

Normas regulamentadoras, como a NR4, NR5 e NR18, que também possuem as funções de capacitar profissionais, 

gerir pessoas, e conscientizar sobre a importância da segurança no trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O dicionário online de Português define acidente como um desastre; acontecimento 

trágico, infeliz que ocasione dano, perda, dor ou morte (Def. 2. Acesso 2018), que por suposto 

não foi planejado, sendo por motivo de cansaço, falta de equipamento, falta de conhecimento 

ao manusear certo material ou como a grande maioria, por falta de atenção. Esse inconveniente 

é motivo para preocupação dentro de empresas pelos eventuais tramites que se sucedem a um 

cenário de acidente, principalmente quando se mede os prejuízos 
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 Para uma empresa os prejuízos não são somente do trabalho perdido, os materiais 

danificados e o tempo gasto, mas também as despesas para assistir esse acidentado, e toda a 

burocracia envolvida na investigação dos motivos, isso sem contar possíveis indenizações 

dependendo do grau do acidente, além da queda das estatísticas da empresa, o que fere 

profundamente o “ego” da empresa. 

 No ambiente da construção civil conseguimos imaginar um canteiro de obras como um 

campo minado, pois nos deparamos com situações onde encontramos um risco explicito ou até 

em situações em que o ambiente parece ser inofensivo. Uma obra de engenharia possui várias 

fases e vários processos, logo, envolve também diferentes profissionais que desempenham 

atividades, e mantem contato com diferentes ambientes e materiais. Logo a gama de riscos e as 

combinações de problemas que podem originar um acidente se torna assustador. 

 

METODOLOGIA 

 

 Este trabalho tem como fundamento, a pesquisa bibliográfica através de blogs de 

empresas que atuam na área de engenharia e tem experiência sobre o ramo de segurança, 

documentos oficiais como normas regulamentadoras e demais portais de órgãos específicos. 

Todas as informações foram encontradas a partir de pesquisa em sites de busca como Google, 

Scielo, a partir de palavras chaves como, “segurança no trabalho”, “prevenção de acidentes”, 

“acidente”. Após feita a seleção do material condizente com um tema, foi feito um resumo 

sucinto e objeto, apresentando os principais meios organizacionais que contribuem para a 

preservação da segurança em um ambiente de trabalho, com ênfase na área da construção civil. 

 

DISCUSSÃO 

 

O setor da construção civil é um dos que mais representam nas estatísticas de acidentes 

pois é o quinto em número totais de ocorrências e o segundo em fatalidades, sendo responsável 

por 16% das mortes de trabalhadores no Brasil, segundo dados do Anuário Estatístico da 

Previdência Social. Para evitar esse cenário, se faz importante, primeiramente identificar as 

causas dessas situações desagradáveis, para posteriormente traçar medidas paliativas. 

Sobre esse aspecto, percebemos que várias empresas demonstram preocupação, como 

exemplo temos a C3 Equipamentos, uma indústria da construção civil que atua a mais de uma 

década no mercado brasileiro, em equipamentos metálicos. Em seu blog, a empresa com sede 

em Caxias do Sul – RS, apresenta algumas das principais causas, das quais podemos citar: 

 Queda de trabalhadores e materiais; 

 Desorganização e falta de sinalização; 



 

 

 Falhas no uso de ferramentas e equipamentos; 

 Choques elétricos; 

 Doenças de pele; 

 Negligência; 

 Ergonomia e postura inadequada. 

 

Há outros problemas que podem vir a comprometer a atividade desempenhada por um 

trabalhador, e pensando nisso o próprio ministério do trabalho e do emprego já delimitou 

normas a serem seguidas, através das normas regulamentadoras, que fazem parte da coletânea 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A NR 18, que discorre sobre as 

condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção normatiza o PCMAT - 

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção Civil, um 

dos princípios para se estipular formas preventivas.  

 O PCMAT visa o planejamento e a orientação em relação a quais medidas e 

procedimentos devem ser adotados pela empresa bem como pelos funcionários para reduzir 

riscos no ambiente de trabalho, sendo a competência para elaboração do PCMAT é de 

engenheiros de segurança do trabalho devidamente licenciados pelo CONFEA/CREA 

(Conselho Federal de Engenharia e Agronomia/ Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) (Blog Rohr, 2018). 

 Assim como o PCMAT pode-se citar a CIPA – Comissão interna de prevenção de 

acidentes, a qual o INBEP – instituto Brasileiro de Educação profissional define da seguinte 

forma:  

A comissão interna de prevenção de acidentes ou simplesmente CIPA, trata-se de uma 

comissão paritária constituída por representantes dos empregados (eleitos em 

escrutínio secreto) e dos empregadores (designados pelo empregador), que atua na 

promoção à segurança e saúde dos trabalhadores. A Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes – CIPA é regulamentada pela norma regulamentadora nº 05, aprovada 

pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978 e atualizada pela Portaria SIT n.º 247, 

de 12 de julho de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

 

A CIPA trabalha muito com o treinamento dos trabalhadores, e membros de uma 

empresa, contemplando itens como, Estudo do ambiente, das condições de trabalho, 

Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho, Noções sobre 

acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na empresa, 

Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no 

trabalho, dentre outros. (Portal INBEP, 2017) 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – 

SESMT, também compõe uma das medidas que contribuem com a integridade dos 

trabalhadores, é constituído por profissionais da área da saúde, que têm como função principal 



 

 

proteger a integridade física dos trabalhadores dentro das empresas. Previsto na Consolidação 

das Leis do Trabalho criada em seu artigo 162, devido ao aumento de acidentes com 

trabalhadores. (Blog C3 Equipamentos, 2017) 

 Esses três serviços são fundamentais para manter a ordem dentro de uma empresa, mas 

há outras medidas mais simples que também podem ser adotadas para evitar que a teoria de 

Edward Murphy se concretize em um ambiente da construção civil, como manter a obra 

organizada. Quando cada material e insumo se mantem em seu local especifico há uma fluidez 

melhor dos trabalhos. 

 Assim como é importante organizar os materiais, gerir as pessoas também é importante, 

desse modo visa-se destinar uma função especifica para cada tipo de profissional de acordo com 

sua qualificação de experiência. Mesmo assim ainda é valido investir na capacitação e 

treinamento de seus profissionais, pois novas tecnologias se apresentam no mercado 

diariamente, e com elas novos métodos de execução. 

 Investir nos equipamentos de proteção também é uma medida relevante, sejam ele 

através dos EPI – Equipamentos de proteção individual, que engloba capacetes luvas, óculos, 

ou pelos EPC – Equipamentos de proteção coletiva, onde temos os exemplos dos guarda corpos, 

telas de proteção, plataformas, dentre outros. 

 Mesmo que uma empresa tome todas as medidas necessárias para evitar acidentes, fica 

a responsabilidade de seus funcionários e colaboradores de usar os devidos equipamentos e 

cumprir as exigências estipuladas pelos órgãos seguradores. Sendo desse modo imperativo a 

necessidade de um diálogo aberto e de conscientização. 

  

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto é interessante ressaltar, que há vários deslizes que contribuem para 

que ocorra um acidente em um determinado local. Desse modo estipular equipes para trabalhar 

no combate e na prevenção de acidentes é uma medida muito tomada, dentre essas equipes 

podemos citar a CIPA, o SESMT e o PCMAT, que trabalham para organizar o ambiente de 

trabalho, gerir as pessoas, capacitar os profissionais e até mesmo manter um diálogo firme de 

conscientização sobre as causas, as consequências e os riscos de um acidente. Garantindo assim 

o cumprimento das normas regulamentadoras, que são de fundamental importância relativas à 

segurança e medicina do trabalho, além de serem de observância obrigatória pelas empresas da 

construção civil. 
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