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RESUMO 

Os canteiros de obras ainda necessitam de maior segurança para os seus trabalhadores uma vez que a 

construção civil é um mercado em alta e é umas das atividades que mais se registra acidentes de trabalho. 

O elevado índice de acidentes na construção civil vem chamando a atenção devido a não utilização dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) e coletivos (EPC), a mão de obra desqualificada e pelo não 

cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR’s). Sendo assim, uma eficiente gestão de Segurança do 

Trabalho torna-se indispensável no setor da construção civil, porém ela ainda não vem recebendo a 

atenção suficiente para que se consiga resolver tais problemas. As normas regulamentadoras vieram com 

o intuito de instruir sobre os direitos e deveres relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Através 

de um levantamento bibliográfico o seguinte trabalho tem como objetivo, ressaltar a importância da 

correta aplicação e fiscalização das normas regulamentadoras na construção civil. Muito ainda tem que 

ser discutido sobre a qualidade da segurança e saúde dos trabalhadores, pois há a necessidade de evoluir 

em relação a prevenção de acidentes no canteiro de obra. 
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ABSTRACT 
 

Construction sites still need greater safety for their workers, since civil construction is a booming market 

and is one of the activities with the highest number of accidents at work The high rate of accidents in civil 

construction has drawn attention due to the non-use of individual (EPI) and collective (EPC) protection 

equipment, the unqualified workforce and the non-compliance with Regulatory Standards (NR's). Thus, 

an efficient Workplace Safety management becomes essential in the civil construction sector, but it is still 

not receiving enough attention to be able to solve such problems. The regulatory norms came with the 

purpose of instructing about the rights and duties related to the worker's safety and health. Through a 

bibliographical survey, the following work aims to highlight the importance of the correct application and 

inspection of regulatory standards in civil construction. Much still has to be discussed about the quality of 

safety and health of workers, as there is a need to evolve in relation to the prevention of accidents at the 

construction site. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

As Normas Regulamentadores (NR’s) são um conjunto de regras e instruções 

relativas à segurança no trabalho. São, ao todo, 38 NR’s definidas pelo Ministério do 

Trabalho, e grande parte delas refere-se a atividades relacionadas às empresas de 

construção civil (AEAT, 2018).  

 Entre 2016 e 2018, foram mais de 97 mil acidentes de trabalho na construção 

civil. Vale lembrar que, todos os anos, a construção é o setor que mais registra acidentes 

de trabalho fatais (AEAT, 2018). 



 

 

 

 Além de gerar acidentes, doenças e outras situações de risco para os 

trabalhadores, o descumprimento das Normas Regulamentadoras também gera multa 

para os empregadores, que possuem o dever legal de oferecer condições seguras e 

salubres de trabalho. 

 O setor de construção civil tem uma grande participação na economia brasileira, 

e está em amplo crescimento. Porém é o setor que mais tem provocado acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais. Por isso a importância de se saber quais normas 

regulamentadores e como devem ser aplicadas de maneira a reduzir o número de 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no setor 

 Portanto este trabalho tem o objetivo de identificar as normas regulamentadoras 

que devem ser aplicadas no ramo da construção civil afim de diminuir o número de 

acidentes de trabalho. Além de detalhar a importância destas normas regulamentadoras 

para redução dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 

 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A construção civil é o setor que está em constante crescimento, assim acaba 

tendo uma grande participação na economia brasileira, sendo capaz de gerar inúmeros 

empregos para população do país.  Porém esse desenvolvimento tem provocado vários 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Isso se deve ao elevado grau de risco que 

os trabalhadores da construção civil estão submetidos (SANTOS,2014). 

No Brasil a construção civil representa o setor de maior absorção de mão de obra, 

dada a abrangência de sua variada oferta de trabalho, sem muitas restrições para o 

recrutamento (TAKAHASHI et al., 2012).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB da 

construção civil, setor estratégico para o desenvolvimento sustentado do país, superou a 

alta do PIB nacional, registrando 2,1% de crescimento em relação ao 4º trimestre de 

2020. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) também aponta aumento 

de vendas de 27,1% de imóveis, se comparado ao primeiro trimestre de 2020. 



 

 

 

Portanto, a construção civil constitui-se em um setor produtivo importante no 

cenário econômico brasileiro (TAKAHASHI et al., 2012). 

        Sendo assim, um dos segmentos que mais registram acidentes de trabalho no 

Brasil, a construção civil é o primeiro do país em incapacidade permanente, o segundo 

em mortes (perde apenas para o transporte terrestre) e o quinto em afastamentos com 

mais de 15 dias (ANANT, 2019).  

 Isto se deve ao fato de que os trabalhadores da construção civil mostram estágios 

mais avançados de precarização do trabalho que os demais trabalhadores, evidenciados 

pela maior proporção de trabalhadores informais, sem contrato assinado em carteira, 

bem como trabalhadores que subsistem por meio de "bicos" (SANTANA, OLIVEIRA, 

2014). 

 Esta informalidade se deve ao fato de que no canteiro de obras, diferentes 

empresas atuam em conjunto. As empreiteiras realizam a subcontratação de pequenas 

empresas ou mão de obra direta, à margem da legislação trabalhista. A construtora 

principal assina o projeto e torna-se uma mera gerenciadora do empreendimento. A 

rotatividade de mão de obra é proposital: no final de cada etapa da construção, há uma 

dispensa coletiva de trabalhadores que voltam a ser contratados em etapas posteriores 

(SANTANA, OLIVEIRA, 2004). 

 As características de organização do trabalho do setor - precarização, 

terceirização, fragilidade dos vínculos empregatícios, alta rotatividade, baixos níveis de 

escolaridade e baixos salários - apresentam-se como obstáculos às ações de vigilância 

em saúde do trabalhador (TAKAHASHI et al., 2012).  

 A definição de acidente de trabalho, segundo a legislação trabalhista, no seu art. 

19 da Lei nº 8.213/91 é:  

 

“Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos 

segurados [...] provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause 

a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para 

o trabalho”. 



 

 

 

 O trabalho é uma fonte de lesões, doenças e mortes, mas também existem 

doenças que surgem em decorrência das condições de trabalho que o operário enfrenta, 

as chamadas doenças ocupacionais (TESTA, 2015).  Em razão do elevado número de 

acidentes do trabalho que ocorrem todos os anos no país, existe a dificuldade de definir 

um conceito que pudesse abranger todas as hipóteses de acidentes decorrentes 

do exercício da atividade laboral, e assim, surgiram algumas classificações, tais como o 

acidente do trabalho típico, o acidente atípico, também conhecido como doença 

ocupacional, e o acidente in itinere (de trajeto) (OLIVEIRA, 2007). 

 O setor da Construção Civil é responsável por muitos acidentes de trabalho, 

devido à exposição de vários fatores de risco. Dessa forma, percebe-se a importância da 

implementação de medidas preventivas nas construções. Dados do Anuário Estatístico 

de Acidentes de Trabalho - AEAT divulgados indicam que a Indústria da Construção, 

composta pelos grandes setores da Construção de Edifícios (CNAE 41), Obras de 

Infraestrutura (CNAE 42) e Serviços Especializados para Construção (CNAE 43), 

alcançaram em 2018 a sua menor taxa de acidentalidade conforme mostra o a figura 1. 

Esta redução observada de 2016 para 2018 ocorreu devido a implementação e 

fiscalização da prática dos requisitos mínimos exigidos pelas normas regulamentadoras 

(Ministério da fazenda et al., 2018).   

 

 

Figura 1. Número de acidentes de trabalho contabilizados no Brasil de 2016 a 2018. 

Fonte: AEAT, 2018 
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  Ainda, conforme dados do Ministério da fazenda (2018) obtidos do AEAT o 

estado de São Paulo registrou 29,7% dos casos de acidentes de trabalho em 2016, 29,6% 

em 2017 e 28,2% em 2018. Mesmo tendo uma redução no número de acidentes de 

trabalho no Brasil, houve um aumento nos registros do Estado de São Paulo. 

 Em relação aos tipos de acidentes registrados, se típico, trajeto ou doença, dois 

cresceram em relação ao ano de 2017. O acidente típico em 2018 alcançou um 

percentual de 81,68% do total de acidentes registrados, sendo que em 2017 o percentual 

foi de 81,49%. Outro que cresceu em 2018 foi o acidente de trajeto, com um percentual 

de 17,18% do total de acidentes registrados, frente ao resultado do ano anterior que foi 

de 17,16% (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2018).  

 O acidente de trajeto na Indústria da Construção vem confirmando ano a ano sua 

tendência de alta observada nas últimas duas décadas, sendo que em 2018 alcançou o 

seu maior percentual registrado até o momento na série histórica do setor. Já as doenças 

ocupacionais, tiveram o seu menor registro dos últimos 20 anos, com apenas 295 casos 

informados a Previdência Social. Esse dado também resultou no menor percentual de 

acidentes de trabalho por doença ocupacional (1,15%) em relação ao total de acidentes 

com Comunicado de Acidentes do Trabalho, registrados pelos segmentos da Indústria 

da Construção até o presente momento. No caso de acidentes fatais o aumento foi de 

13% em 2018 em relação a 2017. Em relação aos dados históricos, os casos registrados 

em 2018 ficam atrás apenas, exatamente, do ano de 2017, como sendo o ano de menor 

registro de óbitos nos segmentos econômicos da construção, em relação a sua série 

histórica (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2018). 

 Os resultados alcançados pelos segmentos econômicos da construção em 2018 é 

fruto de um trabalho de implementação e fiscalização das normas regulamentadores 

iniciado a muitos anos atrás e deve ser comemorado pelo setor. Contudo, ainda há 

espaço para melhoria, e essa busca de ambientes de trabalho cada vez mais saudáveis e 

seguros, deve continuar sendo o anseio de todos. 

 As Normas Regulamentadoras (NR’s) são um conjunto de regras, requisitos e 

instruções relativas à segurança no trabalho. São 38 NR’s definidas pelo Ministério do 

Trabalho, e grande parte delas refere-se a atividades relacionadas às empresas de 

construção civil (ALVES, 2018). Entre 2016 e 2018, foram mais de 97 mil acidentes de 



 

 

 

trabalho na construção civil registrados em todo Brasil. Vale lembrar que, todos os 

anos, a construção é o setor que mais registra acidentes de trabalho fatais 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2018). 

 Portanto, além de gerar acidentes, doenças e outras situações de risco para os 

trabalhadores, o descumprimento das Normas Regulamentadoras também gera multa 

para os empregadores, que possuem o dever legal de oferecer condições seguras e 

salubres de trabalho (ALVES, 2018). 

 Conforme a Inspeção de Trabalho (2021), as primeiras normas regulamentadoras 

foram publicadas pela Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978. As demais normas 

foram criadas ao longo do tempo, visando assegurar a prevenção da segurança e saúde 

de trabalhadores em serviços laborais e segmentos econômicos específicos.  

 A elaboração e a revisão das normas regulamentadoras são realizadas, 

atualmente, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, adotando o sistema 

tripartite paritário, preconizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), por 

meio de grupos e comissões compostas por representantes do governo, de empregadores 

e de trabalhadores (INSPEÇÃO DE TRABALHO, 2021). 

 Conforme FRANZ (2006) as Normas Regulamentadoras foram criadas com o 

intuito de esclarecer as condições necessárias de saúde e segurança no trabalho, que são 

de observância obrigatória tanto das empresas privadas, quanto das públicas, que 

possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

 Das 38 NR’s, 13 são aplicadas na construção civil, sendo uma delas específica 

para construção civil (THOMÉ, 2016  e  ALVES, 2021): 

 NR 4: Empresas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho, manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com a 

finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local 

de trabalho. 

 NR 5: é uma norma regulamentadora que trata especificamente de todos os 

aspectos relacionados à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA e 

obriga empresas com 20 colaboradores ou mais a constituir uma CIPA. 

https://sit.trabalho.gov.br/portal/images/SST/SST_legislacao/SST_portarias_1978/Portaria_3.214_aprova_as_NRs.pdf
https://www.sienge.com.br/blog/o-que-e-nr-4-sesmt/


 

 

 

 NR 6:  regulamenta a execução do trabalho com uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), sem estar condicionada a setores ou atividades 

econômicas específicas. Especificamente para a construção civil, exige que as 

construtoras providenciem Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para 

prevenção de riscos e acidentes durante a jornada de trabalho. 

 NR 7: determina a implementação do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – o PCMSO. Sendo assim, obriga as construtoras a adotarem o 

PCMSO, para diagnóstico e tratamento de malefícios à saúde ocasionados em 

função do trabalho. 

 NR 8: específica para segurança mínima das edificações e estabelece requisitos 

técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir 

segurança e conforto aos que nelas trabalhem. 

 NR 9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - estabelece a 

obrigatoriedade da elaboração e implementação do PPRA. É válida para todas as 

empresas que trabalham com atividades de risco à saúde do funcionário e que 

admitam funcionários em regime CLT.E o objetivo desta NR é garantir a 

proteção dos empregados sob a perspectiva da integridade física e psicológicas. 

 NR 10: estabelece algumas recomendações e instruções para a execução de 

serviços e instalações elétricas com segurança, assim sendo, estipula requisitos e 

condições mínimas de trabalho que estejam relacionados às instalações elétricas, 

de modo a garantir a integridade do trabalhador. 

 NR 12: estabelece referências técnicas e medidas de proteção à saúde e à 

integridade física do trabalhador que utiliza máquinas e equipamentos, ou seja, 

para o setor da construção civil trata especificamente da segurança no uso de 

máquinas e equipamentos nos canteiros de obras da construção civil.  

 NR 15: aborda de atividades e operações insalubres, sendo seu conhecimento de 

vital importância para evitar possíveis processos trabalhistas. Conforme o 

ministério de trabalho, são consideradas atividades insalubres as atividades que 

expõe os trabalhadores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de 

tolerância de concentração, intensidade e tempo de exposição. Portanto, acima 

dos níveis aceitáveis, situações de dano a saúde caracterizam insalubridade. 

https://www.sienge.com.br/blog/o-que-e-nr-12/
https://www.sienge.com.br/blog/nr12-seguranca-no-trabalho-em-maquinas-e-equipamentos/


 

 

 

 NR 16: as atividades e operações perigosas trata das atividades consideradas 

perigosas, com maior risco para a segurança do trabalhador, estabelecendo 

recomendações de prevenção. 

 NR 18: estabelece as orientações de segurança para o trabalho em obra de 

Construção Civil. Na prática, especifica quais são os procedimentos, 

dispositivos e atitudes a serem observados para cada uma das atividades que se 

desenvolvem em um canteiro de obras. 

 NR 26: define requisitos de sinalização de segurança, orientando a respeito das 

cores que devem ser usadas no canteiro de obras. Esta Norma estabelece as cores 

a serem utilizadas nos locais de trabalho para: identificação de equipamentos de 

segurança; delimitação de áreas; identificação das canalizações empregadas para 

condução de líquidos e gases; e advertência acerca dos riscos. O texto inicial 

trazia também disposições relativas à rotulagem preventiva dos produtos 

perigosos e nocivos à saúde. 

 NR 35: voltada à segurança das atividades profissionais desenvolvidas nas 

alturas, para minimizar acidentes. Estabelece os requisitos e as medidas de 

proteção que devem ser adotadas para garantir a segurança do colaborador na 

realização de atividades em altura.  

Em geral,  a norma regulamentadora 18 (NR-18) , titulada como responsável 

pela preservação das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, é apontadora das regras a serem seguidas pelas empresas de construção 

civil do Brasil, oferecendo segurança, higiene, saúde e integridade física e psicológica 

aos seus colaboradores, caso essas regras não sejam seguidas, as empresas poderão ser 

punidas pela fiscalização trabalhista federal e Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE)..  Esta NR estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 

organização, que objetivam a implantação de medidas de controle e sistemas 

preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho 

especificamente na indústria da construção civil. 

Mesmo o setor da construção civil provendo vários recursos para segurança com 

atendimento as normas regulamentadoras, qualquer tipo de atividade oferece risco aos 

trabalhadores. Das 38  normas regulamentadores vigentes, 13 podem ser aplicadas no 

https://www.sienge.com.br/blog/o-que-e-nr-18/


 

 

 

setor da construção civil e mesmo assim se verifica o alto índice de acidentes de 

trabalho e o desenvolvimento de doenças ocupacionais. Por isso, é necessário instrui-los 

e treiná-los sobre Segurança no Trabalho de modo que seja promovido um ambiente de 

trabalho seguro. E ainda, a segurança dos trabalhadores deste setor deve ser um serviço 

de melhoria continua oferecendo recursos de trabalho no qual os deixarão satisfeitos, 

mostrarão resultados no período predestinado e sem acidentes. (SILVA, 2018) 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O setor da construção civil é o setor que mais tem histórico de acidentes de 

trabalho e de desenvolvimento de doenças ocupacionais. E este número expressivo 

ocorre mesmo com as normas regulamentadores em vigência e fiscalizações periódicas 

nos canteiros de obras. Este cenário mostra a importância que a rotatividade e a falta de 

treinamento e/ou comprometimento dos colaboradores são fatores agravantes para o alto 

índice de acidentes no setor.  

Com o objetivo de melhorar a área de segurança nas empresas de construção 

civil as normas regulamentadoras estão sempre em atualização, contudo, as empresas 

devem segui-las com a finalidade de promover a segurança e a saúde de seus 

funcionários.   

A busca por bibliografia mostrou que essa é uma área pouco estudada e muito 

ainda tem que ser discutido sobre a qualidade da segurança e saúde dos trabalhadores, 

pois há a necessidade de evoluir em relação a prevenção de acidentes no canteiro de 

obra. Além de compreender que as normas é o mínimo do que pode ser feito e que o 

empregador sempre pode fazer mais parar garantir um ambiente seguro e produtivo.   

Deve- se ainda descartar a necessidade de constantes revisões na 

regulamentação, para obtenção de uma norma atualizada e eficaz. 
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