ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DO ITEM 18.17 DA NR 18 EM CANTEIROS DE OBRAS NA CIDADE DE
MATELÂNDIA-PR
SIMIONI, Carlos Henrique
RESUMO

Esta pesquisa integra um estudo sobre a análise de riscos de acidentes no canteiro de obra tanto para o
trabalhador como para a execução da residência em si, localizada na cidade de Matelândia-PR. O cumprimento
das normas regulamentadoras é de grande importância para se ter um bom ambiente de trabalho seguro.
Usando como base a NR-18, que define diretrizes administrativas e de organização para a segurança do
trabalho na indústria da construção civil. O objetivo do trabalho foi analisar o estudo de caso do item 18.17 da
NR-18 em canteiros de obras.
Com a presença do engenheiro responsável por cada obra, foram feitas vistorias e também entregues
questionários aos 30 trabalhadores visando o cumprimento da norma.
Para a realização do trabalho foi feito o uso de um check list para a verificação do cumprimento da
NR-18. Após feita a coleta de dados com o auxílio de planilhas eletrônicas, foi analisado que é preciso
regularizar os pontos críticos encontrados, fazendo com que os trabalhadores tenham o costume do seguimento.
Com a obtenção dos dados, analisou-se e orientou-se possíveis soluções para as construtoras em
questão, visando a correção de possíveis acidentes em canteiros de obra, de forma visual e conscientizando os
trabalhadores sobre a forma correta de executar suas funções com segurança. Resultou que as construtoras
estão em um padrão médio/baixo de cumprimento da NR-18.
Os resultados obtidos trouxeram de uma maneira pratica e eficaz de conter acidentes e danos à saúde
dos trabalhadores. Com os dados coletados da pesquisa pode se analisar os pontos fracos obtidos.

PALAVRAS-CHAVE: Prevenção, segurança, NR-18.

1. INTRODUÇÃO

É conhecido que a indústria da Construção Civil é um dos setores que mais empregam no país, é de
grande importância para a economia do país, sendo que devido ao alto índice de acidentes no trabalho, porém
se torna pela geração de prejuízos (DRAGONI 2005).
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Analisado o alto grau de risco de acidentes à construção civil, a questão de segurança no trabalho do
setor é maior do que em outros setores. De acordo com o que vem sendo aplicado ao passar dos anos as leis
trabalhistas e as leis relacionadas à segurança no trabalho apresentam um processo de evolução e se tornando
cada vez mais rigorosa. O efeito deste crescimento já é sentido cada vez que vem reduzindo o nível de
acidentes no trabalho (BRASIL, 2012).
O setor da construção civil, que já atingiu a liderança no quadro de acidentes de trabalho não integra
mais esta posição, sendo hoje o terceiro lugar, atrás da indústria de alimentos e bebidas e ainda dos serviços
com comércio e reparos de veículos (BRASIL,2012).
A segurança do trabalho jamais deve ser encarada segundo uma fonte de custo adicional, no entanto
como um bom investimento, sendo que se investe com gastos são normalmente maiores do que os custos de
implantação e fiscalização das medidas de segurança, por isso a prevenção é de extrema importância
(DRAGONI, 2005).
O presente trabalho tem como principal finalidade apresentar a importância da Segurança e Saúde
no trabalho em canteiros de obra com o propósito de apresentar riscos nos canteiros de obra e gestão de
segurança no trabalho, e a forma que as construtoras em estudos lidam com estes. A segurança e saúde no
trabalho tem como objetivos o uso da norma regulamentadora – NR 18 – Condição e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construção, e possíveis risco de acidentes no canteiro de obra de outras normas
regulamentadoras. Alvo de estudo e pesquisa durante o trabalho de conclusão de curso na região oeste do
estado do Paraná.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar o cumprimento da NR-18 em canteiros de obras residenciais na cidade de Matelândia – PR.
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1.1.2 Objetivos específicos

a) Apresentar por meio de check list afim de verificação do cumprimento da NR-18.
b) Identificar os riscos ocupacionais presentes na área de trabalho através de inspeção visual e registro
fotográfico.
c) Analisar se os trabalhadores estão de acordo com a segurança do trabalho por meio de um check
list.

1.2 JUSTIFICATIVA

A indústria da construção civil é um dos setores com o maior risco de acidente, e para que isso seja
resolvido são necessárias pessoas capacitadas e instruídas de ambos os lados tanto como empregador e
empregado. Estatísticas apontam que o Brasil está entre os primeiros países que sofrem por causa de acidentes
no trabalho estando atrás China, Índia e Indonésia (NITAHARA, 2016).
Para um estudo mais aprofundado são 36 normas regulamentadoras (NR’S) para se prevenir sobre os
acidentes no trabalho. No entanto é comum ver pessoas sem o uso de EPIs pois a segurança no trabalho é
sempre deixada em segundo plano, gerando uma triste realidade na construção civil.
Este estudo tem como finalidade analisar o cumprimento da NR 18 na etapa de construção civil,
visando entender o ambiente de trabalho. Logo esse tema foi escolhido por se tratar de um setor de ampla
importância, visando garantir o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores e quaisquer pessoas que
possam entrar em contato com o ambiente de trabalho.

1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

As construtoras analisadas da cidade de Matelândia cumprem a norma regulamentadora NR 18 do
Ministério do Trabalho?
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1.4 FORMULAÇÃO DA HIPOTESE

Ainda existem empresas que não compreendem o ato de treinamento de segurança do trabalho
segundo a norma NR- 18 para os seus trabalhadores, capacitação física, fiscalização internas dos prestadores de
serviços, no uso de equipamentos de proteção coletiva e individual, não partem para uma inovação tecnológica,
limpeza, higiene, organização e ambiente de trabalho.
Os trabalhadores da Construção Civil são retratados a situação de riscos, que geralmente poderia ser
evitado com um simples cumprimento da norma NR-18. Além disso os trabalhadores muitas vezes sofrem
com o uso da higiene e limpeza do local de trabalho, sendo assim sempre posta em segundo plano.
Cabe também ao ministério do trabalho estar divulgando a NR-18 aos empresários e trabalhadores
que acabam sem saber da importância do uso do mesmo.

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Este trabalho refere-se a um estudo de caso, de verificação da normativa regulamentadora NR-18
com base em bibliografia especializada no tema, observando a influência de pratica sobre segurança no
trabalho em canteiros de obras. A pesquisa foi realizada em cinco canteiros de obras na cidade de Matelândia –
PR.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Brasil, embora esteja sendo um dos países com a maior índice de acidentes de trabalhos no mundo.
Segundo o Anuário Estatístico da Organização Internacional do Trabalho – OIT (2009), o Brasil vem
ocupando a oitava posição em número de acidentes e a quarta posição referindo-se a acidentes com morte. Em
muitos países participantes da OIT, o Brasil em meio a construção civil abrange diversas atividades humanas,
que aparecem com alto grau de acidente de trabalho.
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Ainda que o setor da construção civil entregue grande parte de mão de obra de baixo conhecimento,
não vem sendo observado como uma influência relevante como causa dos acidentes de trabalhos. Pesquisas
apontam que acidentes individuais são principalmente causados pelo ambiente desfavorável (CATAI, 2014).

“O ambiente físico exerce grande influência sobre acidentes, por se fonte permanente de estresse dos
trabalhadores. Um ruído indesejável ou um ofuscamento visual podem modificar o comportamento do
trabalhador favorecendo a ocorrência de acidentes” (CATAI, 2014) pág. 03.

A construção vem sendo bem representada na área socioeconômica do país, o que causa a
necessidade de apresentar novas práticas de gestão que procurem, além de somente programas de treinamentos,
uma visão na mudança de comportamento e no cumprimento, por tantas vezes da alta administração como do
trabalhador, tendo em vista a excelência de segurança e saúde no trabalho (MASSERA, 2005).
A partir de 1970, grande parte dos profissionais de segurança chegaram a acordo com grandes
empresas, uma posição claramente – Engenharia, treinamentos e punição. A intenção é de se construir ideias de
estratégias organizacionais que ajudem na liderança com desempenho, e comportamento empresarial, que são
qualificadas como a fonte principal de acidentes (MASSERA, 2005).

2.1 PERIGOS E RISCOS

De acordo com o projeto SESI na indústria da construção civil, estudo realizado em 1998 (SESI,
2008), as características de mão de obra na construção civil são: baixo nível de instrução e qualificação
profissional (maioria apenas 1°grau completo, 20% de analfabetos e 72% que nunca realizarão cursos e
treinamentos); elevada rotatividade (maioria com menos de 1 ano de empresa); baixos salários (50% recebia
menos de dois salários mínimos); elevado índice de absenteísmo (52% de problemas de saúde); e alto índice de
alcoolismo (54,3% ingeriam bebida alcoólica, 15% abusavam do consumo e 4,4% eram dependentes).
Sendo as características o ato preventivo exige foco para reconhecimento de acidentes visando
garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, também protegendo pessoas e patrimônios nas proximidades do
canteiro de obras (SESI, 2008).
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Estudos realizados pelo Sintracon, evidência que no meio de profissionais que atuam na área da
construção civil, é com o pedreiro que ocorre o maior índice de acidentes, segundo mostra a Figura 01.

Figura 01: - Índice de vítima por ocupação.

Fonte: Sintracon (2007).

2.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

A prática dos Equipamentos de Proteção Individual está prevista nas Leis de Consolidação de
Trabalho (CLT) e regulamentado pela Norma Regulamentadora 06 do Ministério do Trabalho e Emprego,
referindo-se o mesmo, segundo a legislação vigente, obrigatório.
A aplicação desses equipamentos deve ser entregue pelo empregador que bem como tem a obrigação
de fiscalizar se seus empregados estão fazendo o uso do mesmo e realizar ações que conscientizem o valor da
importância dos seus EPI’s caso alguém recuse ao usar.
Segundo a Lei Federal no 3214/78, com última alteração pela portaria no 292 de 2011 o EPI é “(...)
todo dispositivo ou produto, de uso individual usado pelo trabalhador prometido a proteção de riscos sujeitos de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”.
Considerando que o setor da construção civil é um ambiente que tenha muita facilidade de ocorrer
acidentes, Dobrovolski, Witkowski e Alamanczuk (2008) apontam que o uso dos EPI’s é uma das maneiras
previstas de se prevenir de lesões provocadas pelo acidente de trabalho, logo segundo esses autores podemos
definir, no conjunto de suas colocações, os Equipamentos de Proteção Individual como sendo o seu uso de
proteção individual entregue por seus empregadores para fornecerem segurança e saúde ao trabalhador, uma
vez que apresentam como objetivo diminuir o risco de acidentes ou exposição de seus trabalhadores.

Anais do 17º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2019
ISSN 1980-7406

Segundo a Norma Regulamentadora, NR-6 (BRASIL,2012), define-se Equipamento de Proteção
Individual sendo todo dispositivo ou produto de uso individual usado pelo trabalhador com a intenção de
proteção contra riscos sujeitos de ameaça e segurança à saúde no trabalho.
Conforme a Figura 02 segue os EPI’s mais utilizados nas atividades da construção civil que são
capacete, calçados, luvas e óculos de proteção, cintos de segurança contra queda e protetores auditivos e
respiratórios.

Figura 02: Equipamentos de Proteção Individual.

Fonte: Marques (2011).

O uso do epi é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências
negativas em casos de acidente de trabalho. O uso dos equipamentos de proteção é determinado pela norma
técnica NR 6, que estabelece que os EPIs sejam fornecidos de forma gratuita ao trabalhador para o desempenho
de suas funções dentro do canteiro de obra (MARQUES, 2011).
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➢ Capacete: o capacete de segurança tem a finalidade de proteger a cabeça do trabalhador contra
ferimentos causados por queda de objetos de níveis elevados, impactos em objetos fixos e até mesmo
ajudar a evitar choques elétricos.
➢ Óculos de segurança: os óculos de proteção servem para prevenir e proteger os olhos do trabalhador
de possíveis acidentes e lesões.
➢ Abafador de ruído: são utilizados para garantir maior segurança para o trabalhador, evitando a
exposição de ruídos fortes e que prejudiquem o seu sistema auditivo.
➢ Cinto de segurança: é uma medida de segurança essencial para quem trabalha em alturas.
➢ Calçado Fechado: a bota serve para a proteção dos pés contra impactos, cortes e compressões.

3. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho foi realizado uma pesquisa em campo e uma pesquisa bibliográfica,
para analisar os métodos que seguem a norma NR-18, fazendo um check list referente a alvenaria, revestimento
e acabamentos nos canteiros de obras de duas construtoras em Matelândia – PR. Foi realizado um questionário
com os trabalhadores do local.

3.1 Tipo de estudo e local de pesquisa

O conceito deste trabalho, ajuda ao trabalhador ter uma visão mais ampla e objetiva dos problemas
que pode ser encontrado em um canteiro de obra, trazendo soluções simples e práticas, visando à segurança e a
qualidade no trabalho dentro do canteiro de obra.
Devido a extensão das normas regulamentadoras de segurança do trabalho, esta pesquisa limita-se a
NR 18, que estabelece as condições e meio ambiente de trabalho na Industria da Construção para avaliação das
condições de segurança do trabalho no canteiro de obra.
Busca resolver problemas encontrados nos canteiros de obras tanto na parte de execução, como na
parte ergonômica.
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3.2 Caracterização da amostra

O estudo foi realizado em cinco obras na cidade de Matelândia – PR, pelas construtoras citadas a
cima.
Tendo como base as construtoras seguem o mesmo ramo de execução de residências, sendo que uma
já está a tempo no mercado, e a outra busca se encaixar no ramo construtivo com aproximadamente 2 anos na
área do mercado construtivo.
No período de visitas as obras, foram realizadas vistorias junto ao engenheiro responsável pelas obras
visando questionários aos trabalhadores, para distinguir o comprimento da NR-18 abordada neste estudo. As
obras que foram acompanhadas pelo estagiário são residências unifamiliares em alvenaria estrutural tendo em
cada residência uma garagem, sala de estar/jantar cozinhas, quartos, suítes, banheiros, entre outros. As obras
estão em processo de levantamento de paredes conforme a Figura 03 que mostra um dos canteiros de obras
avaliados.

Figura 03: Canteiro de Obras.

Fonte: Autor (2019).
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3.3 Coleta de Dados

Para a conferência foi realizado controle visual, registro fotográfico através de questionário de obras
visitadas nas duas construtoras de Matelândia – PR, foi usado um questionário aplicado aos trabalhadores de
construção para a percepção sobre a segurança do trabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, a construção
civil é um setor muito privativo, sendo dirigido pela Norma Regulamentadora Nr-18 – Condições e Meio
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Porém, existem outras normas que tem conexão com o
setor e podem ser requeridas frente a diversas atividades essenciais a construção.
As informações coletadas para o formulário de pesquisa e análise foram realizadas no mês de julho
de 2019, através de visitas com a presença do engenheiro responsável nos canteiros de obras.

3.4 Análise dos dados

Foram preenchidos em cada obra check list, após dados serão tabulados em planilhas eletrônicas e
posteriormente serão transformados em gráfico, e será analisado por meio de comparação bibliográfica com os
dados de outros autores ocorrendo assim o cumprimento da norma. Nota-se a Tabela 01 o check list
apresentado.
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Tabela 01: Modelo de check list.
Data:
Item
1

Horário:

Perguntas relacionadas aos trabalhadores

Sim

Não

Há lugares nos canteiros de obras com grau de perigo
elevado?

2

Em caso de afirmação, os trabalhadores estão utilizando os
epi’s de acordo com o risco?

3

Os epi’s são fornecidos pelas construtoras?

4

Os trabalhadores receberam treinamento sobre a finalidade de
cada item de segurança?

5

Os epi’s estão em boa qualidade de uso?

6

Há placas de indicações de risco de acidente nos canteiros de
obra?

7

Por serem obras de classificação baixa precisa ter o
acompanhamento de um técnico de segurança?

OBS:

Fonte: Autor (2019).
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N.A

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Espera-se com a realização do estudo de caso nos canteiros de obras, uma análise feita sobre o
cumprimento da norma NR-18 que trata sobre segurança e saúde no trabalho e analisar se todos os canteiros de
obras seguem as medidas estabelecidas pela norma, o uso de planilhas eletrônicas e gráficos identificando a
frequência do uso de epi’s e o resultado apresentado na metodologia através do check list .

4.1 Riscos no canteiro de obra

O setor da construção civil infelizmente é conhecido por apresentar frequentemente condições de
riscos à segurança e saúde precárias ao trabalhador no canteiro de obras. Fala-se sobre um item muito
comentado pela fiscalização do ministério do trabalho e emprego.
A importância dos gestores é que se conscientizem para que possam proporcionar um plano de saúde
e segurança no trabalho como uma lei da empresa e não por estar somente seguindo a norma. Esse método
pode aumentar a produtividade e desempenho dos trabalhadores, tendo a diminuir os índices de afastamentos
por doenças ocupacionais e o absenteísmo (SIENGE, 2017).
Na pesquisa que foi realizada em campo foram identificados riscos existentes para os trabalhadores
no decorrer da execução da obra.
Na Figura 04 mostra um risco muito comum encontrado em canteiros de obras que se refere ao
excesso de carga que pode prejudicar muitas vezes o trabalhador (carregamento de saco de cimento
manualmente sem a ajuda de equipamentos).

Anais do 17º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2019
ISSN 1980-7406

Figura 04: Risco ergonômico.

Fonte: Autor (2019).

A serra circular na construção civil é um dos equipamentos mais utilizados. Com o isso o ministério
do trabalho tem focado muito na fiscalização sobre o uso dessa ferramenta e exigindo do trabalhador boas
práticas e segurança, conforme os cumprimentos das normas.
A NR-18 no item 18.7 em relação a carpintaria cita que as operações de maquinas e equipamentos de
corte só podem ser realizadas por trabalhadores treinados que sabem fazer o uso do mesmo corretamente nos
termos da norma (SINDUSCONPR).
A Figura 05 mostra o trabalhador fazendo o uso incorretamente da serra circular sem o uso de EPI’s
corretos, ocorrendo a chance de sofrer riscos de acidentes, com isso podendo atrapalhar o andamento da obra, a
serra circular estando sendo utilizada para fazer os escoramentos da laje.
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Figura 05: Serra circular

Fonte: Autor (2019).

Por ser obras de residências de baixo porte, a sinalização e a parte de uso de epi’s é bastante escassa,
pois os trabalhadores acabam se acostumando a trabalharem sem o uso dos mesmos. Como isso foi analisado
em praticamente todas as obras foi realizado conforme o anexo B um cadastro de epi’s assegurando que todos
os trabalhadores pudessem retirar e trabalhar com mais segurança e praticidade no canteiro de obra.
Na Figura 06 demonstra o trabalhador não fazendo uso do epi e certamente correndo risco de
acidente. O uso correto para pode usar a ferramenta de poli corte é com roupa fechada, óculos de segurança,
abafador de ruído, luva de raspa e calçado fechado.
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Figura 06: Manuseio da ferramenta de poli corte.

Fonte: Autor (2019).

O escoramento de laje é um processo de grande importância nos canteiros de obras, logo garante que
haja a sustentabilidade temporária de toda a carga do pavimento até que o concreto atinja sua resistência, para
que os trabalhadores possam trabalhar com segurança. As escoras podem ser tantas de madeiras como
metálicas.
Na Figura 07 mostra o escoramento da laje para concretagem que foi utilizado escoras de madeiras
com espaçamento de 1 metro entre elas. A montagem da laje foi feita de EPS (isopor) sendo assim mais
perigoso o manuseio das vigas e do trabalho em altura. A montagem do escoramento resulta basicamente os
riscos ligados a carpintaria. A desmontagem tem ainda o risco de desmoronamento da laje e queda de demais
materiais utilizados.
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Figura 07: Escoramento de laje.

Fonte: Autor (2019).

Para que a laje realize devidamente sua função estrutural, é fundamental que a capa de concreto seja
familiarizada com o concreto da vigota, gerando uma estrutura única, inteiramente monolítica. Com isso a capa
de concreto deve ser adequadamente vibrada, sendo que todos os espaços vazios entre os blocos de elementos
leves sejam preenchidos.
A Figura 08 mostra a concretagem de uma laje com fornecimento de concreto usinado. Nesta
atividade, além de estar exposto ao tempo, fica o perigo em trabalho em altura sobre superfície irregular e a
utilização do equipamento para bombeamento de concreto (mangote).
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Figura 08: Concretagem com concreto usinado

Fonte: Autor (2019).

4.1.2 Equipamentos de proteção individual (EPI’s)

Segundo a NR-18 (2015) os equipamentos de proteção individual devem ser entregues pelo
engenheiro responsável pela obra, como por sua finalidade todos os trabalhadores devem fazer o seu uso para
uma melhor segurança no canteiro de obra.
No decorrer das visitas aos canteiros de obras junto ao engenheiro responsável, alguns trabalhadores
foram vistos sem o uso de seus equipamentos. Devido a essa ocasião foi analisado também que a construtora
não estava seguindo de acordo com a norma regulamentadora. Depois de feita a coleta de dados relacionados a
utilização dos EPI, obtiveram-se as porcentagens como mostra a Figura 09.
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Figura 09: Gráfico de uso de equipamento de proteção individual – (EPI).
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Fonte: Autor (2019).

A Figura 09 mostra uma breve análise do quadro dos trabalhadores em nexo com o cumprimento da norma
regulamentadora no canteiro de obra.
Contendo que apenas 33% dos trabalhadores estão usando capacete, 42% usando luvas, 63% usando
óculos de proteção, 100% dos trabalhadores usando bota. Dados obtidos utilizando o cadastro de uso de epi’s
do anexo B.
Por ser um método de coleta de dados muito importante para a saúde do trabalhador, o questionário
disposto no modo de check list, que concede realizar a pesquisa da situação, em que se encontra no canteiro de
obra sobre a segurança no trabalho. Sobre as questões postas em práticas, a Figura 10 mostra a respostas dos
trabalhadores.
O check list da Figura 10 é referente ao anexo A, feito com perguntas selecionadas, para melhor
compreensão dos trabalhadores no canteiro de obra. Todos os trabalhadores aceitaram responder o questionário
entregue onde a resposta era Sim ou Não, após a coleta de dados do check list foi realizado um gráfico
comparando as respostas.
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Tabela 02: Questionário feito aos trabalhadores.
Data:
Item
1

Horário:
Perguntas relacionadas aos trabalhadores

Sim

Não

Há lugares nos canteiros de obras com grau de perigo

18

12

14

16

elevado?
2

Em caso de afirmação, os trabalhadores estão utilizando os
epi’s de acordo com o risco?

3

Os epi’s são fornecidos pelas construtoras?

23

07

4

Os trabalhadores receberam treinamento sobre a finalidade de

16

14

cada item de segurança?
5

Os epi’s estão em boa qualidade de uso?

19

11

6

Há placas de indicações de risco de acidente nos canteiros de

22

08

05

25

obra?
7

Por serem obras de classificação baixa precisa ter o
acompanhamento de um técnico de segurança?

OBS:

Fonte: Autor (2019).
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N.A

Figura 10: Dados coletados pelo check list.

Fonte: Autor (2019).

Conforme a aplicação do questionário aos trabalhadores da obra, muitos deles não davam a devida
atenção a utilização correta de cada epi para sua segurança no canteiro de obra, e com isso irão começar a
participar mais sobre eventos de saúde e segurança no trabalho, mostrando mais dedicação aos treinamentos
para uma melhor realização no canteiro de obra.
Outra questão está relacionada ao fornecimento gratuito pelo engenheiro responsável dos EPI’s,
valendo a parte do mesmo substituído quando deteriorado, e principalmente saber de todos os trabalhadores o
que é ou já ouviram falar sobre a NR-18. Com o feito do questionário os trabalhadores vão começar visar a
parte de segurança no trabalho para a obra, sobretudo visando a sua vida.
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4.2 CRONOGRAMA DA PESQUISA

ATIVIDADE

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

X

X

X

X

X

X

Definição do tema

X

Pesquisa bibliográfica

X

X

Introdução, Objetivos e Formulação do

X

X

X

X

problema
Delimitação da Pesquisa e resultados
esperados
Redação da Revisão Bibliográfica

X

X

X

Métodos da Pesquisa

X

X

X

Resultados esperados e Cronograma da

X

X

pesquisa
Entrega do TCCI – Pré-Projeto
Coleta de dados da pesquisa.
Análise dos resultados

X
X

Resultados e Discussões

X

X

Conclusão do trabalho

X

Revisão Final/formatação final

X

Entrega do TCCII

X

Defesa em banca

X

Entrega da versão final

X
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao decorrer das visitas nos canteiros de obras, muitos riscos de acidentes foram avaliados, isso se as
empresas estivessem de acordo com norma que oferece segurança e saúde aos trabalhadores.
Segundo a NR-18 que proporciona de forma eficiente, melhorias no local de trabalho visando a
qualidade de vida dos trabalhadores na construção civil, reduzindo acidentes de trabalho e possíveis doenças
ocupacionais.
Diante da apresentação clara sobre segurança no trabalho, empresas e trabalhadores ainda acham que
tenham dificuldade sobre o assunto tratado, não levando em conta o perigo que pode ocasionar no local de
serviço, geralmente ocorrido por falhas de empresas que não levam em conta os treinamentos aos seus
funcionários por questão de gastos, ocorrendo assim o desinteresse pelo assunto. Sendo que este trabalho tem o
interesse para que as empresas buscam a compreensão para que seus trabalhadores tenham uma maior saúde e
segurança no trabalho.
No estudo realizado sobre as empresas analisadas, constatou-se nitidamente que a parte de segurança
no trabalho das construtoras é considerável médio/baixo. Logo as empresas deverão ter um sistema de análise
de EPI’s e EPC’s. Sendo assim as empresas deverão ter mais atenção sobre os seus funcionários, aceitando
ideias dos trabalhadores e tendo um ambiente seguro e agradável de se trabalhar.
Os resultados encontrados deste trabalho trazem de maneira pratica e eficazes maneiras de se evitar
possíveis riscos de acidentes aos trabalhadores. A partir dos dados coletados observou-se os pontos críticos das
empresas para uma nova renovação de costumes.
Com a aplicação do check list, foi observado uma grande importância para saber o real status em que
as empresas vivem. A partir das perguntas feitas aos trabalhadores foi analisado uma comparação feita a norma
NR-18.
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ANEXOS

ANEXO A

Há lugares nos canteiros de obras com grau de perigo elevado?
SIM ( )
NÃO ( )
NA ( )
Em caso de afirmação, os trabalhadores estão utilizando os epi’s de acordo com o risco?
SIM ( )
NÃO ( )
NA ( )
Os epi’s são fornecidos pelas construtoras?
SIM ( )
NÃO ( )
NA ( )
Os trabalhadores receberam treinamento sobre a finalidade de cada item de segurança?
SIM ( )
NÃO ( )
NA ( )
Os epi’s estão em boa qualidade de uso?
SIM ( )
NÃO ( )
NA ( )
Há placas de indicações de risco de acidente nos canteiros de obra?
SIM ( )
NÃO ( )
NA ( )
Por serem obras de classificação baixa precisa ter o acompanhamento de um técnico de segurança?
SIM ( )

NÃO ( )

NA ( )

ANEXO B

MATRICULA

CADASTRO DE USO DE EPI’S
NOME

EPI RETIRADO
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