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1 Módulo 1 - História da Segurança do Trabalho e Histórico das Normas  

1.1 Pelo Mundo 
O trabalho existe desde os primórdios da humanidade. Antes o homem era nômade e coletor.  
Depois surgiu o artesanato. Com a Revolução Industrial, surgiram as especialidades. 

Em 1700, o italiano Bernardino Ramazzini publicou uma obra na qual descreve cinquenta 
profissões distintas, e relaciona as doenças que cada uma dessas profissões causa no 
trabalhador.  Com isso, Ramazzini introduziu um conceito de relação das doenças com a 
ocupação exercida pela pessoa. Devido à importância da obra, Ramazzini ficou conhecido como 
o “Pai da Medicina do Trabalho”. 

Com a revolução industrial e suas jornadas de trabalho (de quatorze horas em média) e a busca 
de mão de obra barata, ou seja, de crianças, o Parlamento inglês pressionado aprovou em 1802, 
a “Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes” que estabeleceu o limite de 12 horas de jornada de 
trabalho por dia, proibiu o trabalho noturno e introduziu medidas de higiene nas fábricas. 

A lei - antes instaurada - não teve seu devido cumprimento, o que obrigou o Parlamento Britânico 
a criar a “Lei das Fábricas” em 1833. Esta lei previu a inspeção nas fábricas, delimitou que a 
idade mínima para o trabalho seria de nove anos, proibiu o trabalho noturno aos menores de 18 
anos, e limitou para 12 horas a jornada de trabalho sendo que esta não poderia passar de 69 
horas semanais. 

Em 1931, Heirich começou a lançar o conceito prevencionista, buscando não só prevenir 
acidentes como também assegurar os riscos às lesões. Com essa preocupação, deu-se início a 
procura da identificação de riscos, ou seja, analisando e avaliando os riscos inerentes a cada 
atividade, procurando determinar as prováveis perdas, eliminando e controlando os riscos. 

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) e a OMS (Organização Mundial da Saúde), 
reunidos em Genebra, em 1957, estabeleceram os seguintes objetivos para a Saúde 
Ocupacional: 

 Promover e manter mais alto grau de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em 
todas as ocupações. 

 Prevenir todo o prejuízo causado à saúde dos trabalhadores pelas condições do trabalho. 
 Proteger os trabalhadores contra os riscos de agentes nocivos à saúde. 
 Colocar e manter o trabalhador em uma função que convenha às suas aptidões fisiológicas e 

psicológicas. 
 Adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho. 

1.2 No Brasil 
No Brasil, até 1930, existiam quatro leis pertinentes ao Seguro Social dos Trabalhadores: 
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Lei nº. 3724, de 15/01/19, sobre acidentes do trabalho, tornando compulsório o seguro contra o 
risco profissional;  

Decreto nº. 16027, de 30/04/23, que criou o Conselho Nacional do Trabalho;  

Lei nº. 4682, de 24/01/23, que instituiu uma Caixa de Aposentadoria e pensões;  

Lei nº. 5109, de 20/12/26, que estendeu o regime das Caixas de Aposentadoria às empresas 
portuárias. 

Porém, somente em 1941, impulsionado pelo setor privado foi criado a ABPA (Associação 
Brasileira para a Prevenção de Acidentes). Neste momento começou-se a observar a Segurança 
do Trabalho de outra maneira. Em 1972, integrando o Plano de Valorização do Trabalhador, os 
itens higiene e segurança juntamente com os serviços médicos passaram a ser obrigatórias em 
todas as empresas com cem ou mais  trabalhadores. 

A Lei nº. 6514, de 22 de dezembro de 1977 possibilitou a instauração das Normas 
Regulamentadoras, alterando o descrito no Decreto-Lei 5452, de 01 de maio de 1943, passando 
então a vigorar a redação de 1977. 

Em junho de 1978, com a Portaria 3214, que trouxe em seu texto original até a NR-28 – 
Fiscalização e Penalidades, foram aprovadas as Normas Regulamentadoras no Brasil relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho, e por terem efeito de lei obrigam as empresas ao seu efetivo 
cumprimento. 
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Figura 01: Capa Nrs 

 
Figura 02: As 28 Nrs 
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• As NRs 6, 11, 12, 13 e 14 foram baseadas em legislações internacionais.  

• NRs 21 e 22 - disposições do Ministério de Minas e Energia.  

• NR 23 - se inspirou nas normas americanas da National Fire Protection Association (NFPA) e 
nas normas inglesas da Fire Protection Association (FPA), além das legislações estaduais de São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

Na década de 1980, foram publicadas 18 portarias alterando normas regulamentadoras: 

 • A Portaria nº 6, de 9 de março de 1983, que trouxe modificações para as NRs 1 (Disposições 
Gerais), 2 (Inspeção Prévia), 3 (Embargo ou Interdição) e 6 (Equipamento de Proteção Individual 
– EPI);   

• A Portaria nº 12, de 6 de junho de 1983, que alterou de uma só vez as NRs 7 (Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO), 8 (Edificações), 10 (Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade), 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos), 13 (Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações), 14 (Fornos), novamente a NR 
15 e a 28 (Fiscalização e Penalidades);   

• A Portaria nº 33, de 27 de outubro de 1983, que modificou a NR 4 (Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) e a NR 5 (Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes);  

• Vale destacar que as NRs 1, 2, 4, 6, 13, 15 e 28 sofreram mais de uma alteração cada; 

• Outras portarias do final dessa década alteraram a NR 27 (Registro Profissional do Técnico de 
Segurança do Trabalho) e mais uma vez a NR 16; 

• Nos anos 80, a NR 7 teve mudanças técnicas como a introdução do ASO [Atestado de Saúde 
Ocupacional], raio X de tórax, audiometria, exames 

Nos anos 1990, foram publicadas 54 portarias de alterações relacionadas às: NR 1, NR 4, NR 5, 
NR 6, NR 7, NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), NR 12, NR 13, NR 15, NR 16, 
NR 17, NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR 21 
(Trabalho a Céu Aberto), NR 22 (Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração), NR 23 
(Proteção contra Incêndios), NR 24 (Condições Sanitárias e Conforto nos Locais de Trabalho), 
NR 27 e NR 28. 

Já entre 2000 e 2009, houve a publicação de 56 portarias. Elas abordaram: NR 1, NR 4, NR 5, 
NR 6, NR 8, NR 10, NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais), 
NR 13, NR 15, NR 16, NR 17, NR 18, NR 19, NR 22, NR 23 e NR 28. A Portaria nº 262, de 29 de 
maio de 2008, revogou a NR 27, que tratava do registro profissional dos técnicos de segurança 
do trabalho 
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De janeiro de 2010 a junho de 2016, publicaram-se 60 portarias, que trouxeram modificações 
para: NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8, NR 9, NR 10, NR 11, NR 12, NR 13, NR 15, NR 16, 
NR 18, NR 19, NR 20 (Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis), NR 22, 
NR 23, NR 25 (Resíduos Industriais), NR 26 (Sinalização de Segurança) e NR 28. 

 
Figura 03: As Novas Nrs 

As pesquisas desenvolvidas no Programa Nacional de Pesquisa em Segurança e Saúde no 
Trabalho Portuário e Marítimo (Propomar) deram origem à NR 29 e à NR 30. 

• NR 31 - As discussões a respeito se iniciaram em 1999 e ganharam força em 2001 quando o 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho colocou o setor rural 
como uma de suas metas prioritárias.  

• Esta área havia ganhado visibilidade com a promulgação da Convenção de Segurança e Saúde 
na Agricultura, da OIT, em junho de 2001, para elaboração da qual, durante o ano de 2000, a 
OIT fez um levantamento das condições de trabalho na agricultura dos países membros para 
subsidiar a composição do texto. 

• Para elaborar a NR 31, realizou-se a revisão das Normas Regulamentadoras Rurais (NRRs) já 
existentes (5 de 23). 

“A NR 32 surgiu de uma forte demanda dos sindicatos de trabalhadores da saúde em decorrência 
do risco de transmissão ocupacional da aids. Como outras NRs, houve a elaboração de um texto 
inicial por um grupo técnico constituído por auditores fiscais que, após as contribuições obtidas 
em consulta pública, foi reformulado por uma comissão tripartite de que fui membro a partir de 
2005”. 



 
 

7 

• Para ser criada a NR 33, foi montado um grupo técnico em 2002 e, após oito sessões, ele 
produziu o texto base da norma, que foi colocado em consulta pública. Em outubro de 2005, foi 
criado o grupo de trabalho tripartite, que produziu a proposta final.  

• “A norma saiu em poucas sessões. Houve poucos questionamentos. É uma norma aplicável, 
objetiva, clara e moderna, com conceitos que protegem o trabalhador”.   

• A NR 34, publicada pela Portaria nº 200, de 20 de janeiro de 2011. 

 • Já a NR 35 (Trabalho em Altura). 

• A NR 36 (Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes 
e Derivados), a minuta foi escrita por técnicos em 2000, mas não houve espaço para ser discutida 
socialmente. Ela foi retomada em 2010, quando empregadores e trabalhadores solicitaram a 

negociação. Publicada pela Portaria nº 555, de 18 de abril de 2013, teve uma atualização em 

abril de 2016. 

A NR 37, amplamente discutida e aguardada, a mais nova Norma Regulamentadora do Ministério 
do Trabalho foi publicada em 21 de dezembro de 2018, por meio da Portaria GM/MTE nº 1.186, 
e entrará em vigor em dezembro de 2019. Empresas contratantes e contratadas terão um ano 
para fazer as adequações necessárias e atender à essa NR. 
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2 Módulo 2 - SESMT, CIPA, PCMSO, PPRA, Máquinas & Equipamentos e 
Ergonomia (Nr04, Nr05, Nr07, Nr09, Nr12, Nr17) 

2.1 NR 04 – SESMT - Serviços Especializados Em Engenharia De Segurança e Em 
Medicina Do Trabalho 

2.1.1 O QUE É O SESMT? 
É a equipe que vai gerenciar a Segurança do Trabalho de uma organização, seja ela uma 
empresa, uma ou várias obras, entre outras.  
Essa equipe é dimensionada conforme o grau de risco e quantidade de funcionários, nesta 
organização. 
SESMT Centralizado: A empresa poderá constituir Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho centralizado para atender a um conjunto de 
estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele 
em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a 5.000 metros, 
A empresa que contratar outra(s) para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados 
no Quadro II, anexo, deverá estendera assistência de seus Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho aos empregados da(s) contratada(s), 
sempre que o número de empregados desta(s), exercendo atividade naqueles 
estabelecimentos, não alcançar os limites previstos no Quadro II, devendo, ainda, a 
contratada cumprir o disposto no subitem. 
SESMT Comum: Quando a empresa contratante e as outras por ela contratadas não se 
enquadrarem no Quadro II, anexo, mas que pelo número total de empregados de ambos, no 
estabelecimento, atingirem os limites dispostos no referido quadro, deverá ser constituído 
um serviço especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho comum, 
nos moldes do item 4.14. 
A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode 
constituir SESMT comum para assistência aos empregados das contratadas, sob gestão 
própria, desde que previsto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. 

2.1.2 O QUE O SESMT FAZ? 
Vejamos as principais atribuições: (4.12) 

 Aplicar conhecimentos de Engenharia para reduzir até eliminar os riscos de todos no 
ambiente de trabalho  

 Determinar o uso de EPIs (NR 06), caso necessário  
 Atuar nos projetos físicos e tecnológicos conforme premissa do item 1  
 Responsável técnico pela orientação ao cumprimento das devidas NRs  
 Interagir com a CIPA e dar todo suporte necessário, conforme NR 05 (treinar, apoiar, 

atender) 
 Desenvolver programas de permanentes / esporádicos de educação e capacitação 

dos trabalhadores (prevenção de acidentes e doenças ocupacionais)  
 Atuar como conscientizador do Empregador, desenvolvendo a cultura da prevenção  
 Analisar e registrar todos acidentes em documentação específica  
 Consolidar e registrar mensalmente dados sobre acidentes de trabalho 
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2.1.3 SESMT – COMO DIMENSIONAR? 

 1º - Identificar o grau de risco 
 2º - Relacionar o grau de risco com o número de empregados. 

2.1.4 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS do SESMT? 

 Desenvolvimento da Cultura Prevencionista  
 Orientações  
 Ampliação  
 Condições Ambientais  
 Clima Organizacional  
 Motivação  
 Otimização  
 Contribui para melhor qualidade de vida 

2.2 NR 05 – CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

2.2.1 O QUE É A CIPA? 
A CIPA tem como principal objetivo observar de forma contínua as condições de trabalho 
em todos os ambientes de uma empresa ou organização. 
Desta forma, caso sejam encontradas situações que apresentem qualquer tipo de risco a 
integridade física dos trabalhadores, tão logo estas sejam detectadas, novas medidas 
devem ser tomadas para que esses riscos sejam eliminados ou ao menos neutralizados. 
Em termos gerais, a CIPA é responsável pela preservação da saúde de todos os 
trabalhadores que integram uma empresa, até mesmo aqueles que apenas prestam 
serviços esporádicos à ela. 
E para alcançar esse resultado, é necessário zelar pelas normas de segurança e realizar 
investigações em caso de possíveis acidentes. 

2.2.2 Como surgiu a CIPA (NR 5) 
Em âmbito mundial, a CIPA surgiu na Inglaterra durante a segunda metade do século XVIII, 
período no qual a Revolução Industrial ganhava forma e o número crescente de maquinário 
nas fábricas aumentava substancialmente os casos de lesões e de acidentes no ambiente 
de trabalho. 
Assim, foi necessária a criação de um órgão que pudesse observar a causa desses 
acidentes e buscar métodos de evitá-los. 
No Brasil, desde o início do século XX, empresas estrangeiras como a Light and Power já 
utilizavam a CIPA como meio de preservar a integridade de seus funcionários. 
Porém, foi apenas no ano de 1944 que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes foi 
oficialmente implementada pelo então presidente Getúlio Vargas, sendo um dos primeiros e 
mais importantes marcos da Segurança do Trabalho no país. 

2.2.3 Para que serve a CIPA 
A CIPA atua promovendo a conscientização de todos os funcionários de uma empresa, 
visando uma melhoria contínua das condições de trabalho naquele ambiente. 
O ideal é que a Comissão consiga ser uma espécie de grupo intermediário entre os 
empregados e a direção. 



 
 

10 

Isso, de maneira que os empregados tenham uma forma de informar aos seus superiores 
sobre possíveis situações ou eventos que representem riscos a sua integridade física, 
através do diálogo estabelecido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

2.2.4 Dimensionamento da CIPA 
Para saber quantos funcionários efetivos e suplentes são necessários para formar a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dentro de uma empresa, é preciso levar em 
consideração três fatores. 
O primeiro fator é o que diz respeito a atividade realizada pela empresa. Para obter essa 
informação, é necessário procurar a CNAE (Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas) da corporação, e através dela identificar o código referente a atividade daquela 
empresa - para isso, basta consultar o Quadro III da NR 5 e comparar com as atividades da 
empresa. 
Após obter esse código, o segundo passo é procurar no Quadro II da Norma 
Regulamentadora 5 (NR 5) da CIPA, no qual se encontra o agrupamento de setores de 
acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e determinar qual é o 
grupo que a empresa está, usando o código da CNAE obtido anteriormente. 
Feito isso, basta consultar o Quadro I da NR 5 da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes. Nele, é preciso procurar pela coluna "Grupos" e identificar em qual desses 
grupos a empresa se encontra de acordo com as informações obtidas através do segundo 
passo. 
O dimensionamento da CIPA irá variar agora no Quadro I, dependendo do número de 
empregados no estabelecimento onde será implantada a CIPA. 
Desta forma, os três fatores distintos são: 
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) da empresa - Quadro III da NR 5 
Setor econômico da empresa - Quadro II da NR 5 
Número de empregados do estabelecimento - Quadro I da NR 5 

2.2.5 Duração do mandato da CIPA 
O mandato dos membros titulares eleitos para a CIPA é referente a um período de um ano, 
enquanto a estabilidade de emprego aos membros eleitos da CIPA se extende ainda por 
mais um ano após o término do mandato (conforme item 5.8 da NR 5). 
Durante esse tempo, os membros titulares podem ter um máximo de quatro faltas sem 
justificativa nas reuniões ordinárias realizadas mensalmente pela Comissão. 
Caso o número de abstenções seja superior, os membros perderão o cargo na comissão e 
deverão ser substituídos pelos seus suplentes. 
Quando é necessária a organização de uma nova eleição, os empregadores devem 
convocá-la com um tempo mínimo de 60 dias antes do final do mandato dos atuais titulares 
da comissão terminar. 
Além disso, ela também deverá ser realizada pelo menos 30 dias antes do final desse 
mandato. 

2.2.6 Designados da CIPA 
Algumas empresas, dependendo da atividade que exercem e do número de funcionários 
que possuem, não são obrigadas a possuírem uma Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes nos moldes tradicionais - segundo o dimensionamento da Norma 
Regulamentadora 5 (NR 5) - , com votações e funcionários eleitos para o cargo. 
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Nesse caso, a empresa deve designar um único funcionário para assumir o trabalho 
realizado normalmente pela Comissão Interna de Prevenção, sendo esta pessoa 
denominada de "designado" (conforme item 5.6.4 da NR 5). 
Qualquer funcionário, não importando qual seja o salário ou a cargo hierárquico que este 
possua dentro da empresa, pode ser escolhido como designado. A única regra exigida é que 
ele seja contratado de acordo com o padrão celetista previsto na CLT. 
Em relação ao treinamento, o designado deve realizar um curso de CIPA equivalente ao que 
é aplicado as comissões tradicionais. 

2.2.7 Atribuições do designado da CIPA 
O trabalho do designado consiste na realização de relatórios para a direção da empresa que 
informem sobre a segurança dos ambientes e também sobre possíveis problemas ou riscos 
que precisem de intervenção. 
Com um mandato de duração de um ano, esse designado é, no geral, o responsável por 
garantir que os funcionários da empresa tenham sua integridade física preservada e 
assegurada. 
Resumindo, o designado é um funcionário indicado pelo empregador para cumprir as 
principais atribuições que seriam da CIPA, caso a empresa tivesse de constituí-la. 

2.2.8 Quem pode se candidatar à CIPA 
Todos os funcionários da empresa, independente da remuneração ou do cargo exercido, 
podem se candidatar para fazer parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, até 
mesmo aqueles que estiverem em período de experiência. 
Todavia, esses últimos só terão direito a estabilidade do cargo após esse período de 
experiência ter sido concluído. 
A única exceção quando se trata da candidatura à comissão são os estagiários, cujos quais 
não possuem nem mesmo o direito ao voto durante as reuniões ordinárias organizadas pelo 
grupo. 
A razão para isso é que, em termos gerais, os estagiários possuem um vínculo parcial com 
a empresa, o qual não os caracteriza propriamente como funcionários, principalmente 
devido ao curto período de tempo que a maior parte deles permanecem nas empresas. 

2.2.9 Quem pode ministrar os treinamentos da CIPA 
Segundo estabelecido pela NR 5, o treinamento pode ser feito por profissionais da SESMT 
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) da própria 
empresa, ou seja, por técnicos em segurança do trabalho ou engenheiros em segurança 
que possuam um extenso conhecimento nos aspectos citados pela NR 5, item 5.33 
Ainda, principalmente quando a empresa não dispõe de infraestrutura física e/ou de pessoal 
para ministrar os treinamentos adequadamente, o curso pode ser contratado com 
prestadores de serviços. Porém é importante ressaltar que de acordo com a NR 5, o 
treinamento deve contemplar diversos aspectos de segurança, dentre os quais posso citar: 

 O processo produtivo da empresa em sua totalidade 
 Os possíveis riscos que podem ocorrer em função desse processo produtivo 
 Os acidentes mais frequentes no ambiente de trabalho daquele empresa 
 As doenças mais comuns que se desenvolvem pela exposição aos riscos de dentro 

da empresa 
 As práticas e técnicas regulamentadas pela SST (Segurança e Saúde do Trabalho) 
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Desta forma, é importante que os instrutores estejam devidamente preparados para 
ministrar tais treinamentos. 
Importante ressaltar quanto ao curso da CIPA e do designado que, assim como ocorre com 
a maioria dos treinamentos em saúde e segurança do trabalho, existe não apenas um 
conteúdo programático mínimo obrigatório - dado pelo item 5.33 da Norma - como 
também uma carga horária mínima - de 20 horas, de acordo com item 5.34 da Norma - para 
os cursos de CIPA e designado. 
Desta forma, qualquer treinamento ministrado que não contemple estas exigências, está em 
descumprimento com a norma e expõe a empresa ao risco de sofrer autuações em uma 
eventual fiscalização - sem mencionar no aspecto de SST, pois nestes casos não houve o 
preparo adequado dos funcionários para garantir sua integridade e segurança. 
Ainda, apesar de ser da empresa a decisão final sobre quem ministrará o treinamento, de 
acordo com o item 5.36 os membros eleitos também possuem o direito de opinar sobre o 
treinamento de CIPA. 

2.2.10 Quais são as atribuições da CIPA 
Ajudar a investigar em caso de acidentes tanto na empresa como de trajeto; 
Discutir sobre a implantação de novas medidas que possam prevenir ou neutralizar os riscos 
dentro daquele ambiente de trabalho; 
Observar se as normas de segurança do Ministério do Trabalho e da empresa estão sendo 
respeitadas e zelar pelo cumprimento das mesmas; 
Garantir que todos os funcionários entendam sobre a importância das normas de segurança 
e de higiene do trabalho para a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais; 
Realizar anualmente em parceria com o SESMT, caso a empresa possua um, a chamada 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), com o objetivo de alertar a todos os 
funcionários sobre o tema; 
Levar a direção todas as questões que envolvam o tema para que melhorias sejam feitas 
em prol da saúde e integridade física dos funcionários. 

2.2.11 Quando a CIPA deve ser dimensionada 
O número de membros da CIPA não pode ser reduzido, ou seja, redimensionada, enquanto 
o mandato em vigência ainda estiver em curso. 
Após o final do mandato, caso o número de funcionários da empresa tenha tido mudanças 
substanciais ou a atividade exercida pela mesma tenha sido alterada, então deverá haver 
o redimensionamento de acordo com o que é estabelecido pela NR 5. 

2.3 NR 07 – PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
A Norma Regulamentadora 7 (NR7) torna obrigatória tanto a elaboração (criação) quanto a 
implementação por todas as partes envolvidas (empregados, empregadores e fiscais do 
trabalho), do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). 
Seu objetivo é o da disseminação e preservação da saúde do trabalhador através do 
cumprimento de um programa que realiza avaliações periódicas e exames adequados para 
cada tipo agente de risco a que o trabalhador é exposto durante sua jornada de trabalho. 
É importante ressaltar que o desenvolvimento do PCMSO não é facultativo às empresas, 
sendo ela uma obrigação legal e está disposta no artigo 168 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 
Dentre os objetivos da NR 7, é de extrema importância ter ciência: 
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1. É esta NR, a Norma Regulamentadora 7 que dita os parâmetros mínimos e todo o 
direcionamento a ser observados durante a execução do PCMSO. Estes parâmetros podem 
ser ampliados em negociação coletiva de trabalho, como enuncia o item 7.1.2. 
2. Uma empresa faça a contratação de um trabalhador como prestador de serviços, é 
obrigada a informar à empresa contratada todos os riscos existentes na atividade e no local 
de trabalho, bem como colaborar tanto na elaboração quanto na implementação do PCMSO 
nos locais onde serão prestados estes serviços. 
O PCMSO é um programa médico, elaborado por médico do trabalho, e é parte integrante 
de um conjunto de medidas mais amplo para a saúde dos trabalhadores, devendo estar 
articulado com as exigências das demais normas regulamentadoras, considerando as 
questões incidentes sobre o homem, com ênfase no instrumental clínico-epidemiológico, na 
abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho e deverá ter a prioridade na prevenção, 
rastreamento e diagnóstico preventivo, inclusive os casos de natureza subclínica, além da 
constatação da existência de doenças ocupacionais. Em suma, pretende estabelecer uma 
programação para a instituição, com revisão anual, de ações de medicina preventiva, com 
base na análise das funções desempenhadas e nos riscos ambientais aos quais os 
trabalhadores estão expostos, voltadas para a prevenção das doenças e mitigação de riscos 
ocupacionais. 
O PCMSO deve ter consonância  com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais  
(PPRA – NR 09) pois, foi realizado um levantamento qualitativo da exposição profissional 
aos riscos ambientais (através do PPRA vigente), o que norteou as monitorizações e 
condutas do PCMSO. 
Também podem ser incluídas, opcionalmente no PCMSO, ações preventivas para doenças 
não ocupacionais, como: campanhas de vacinação, diabetes mellitus, hipertensão arterial, 
prevenção do câncer ginecológico e próstata, prevenção de DST/AIDS, prevenção e 
tratamento do alcoolismo e do tabagismo, entre outras, que deverão constar em cronograma 
de ações anual, conforme Cronograma de Ações do PCMSO, podendo ser revisado sempre 
que houver alguma necessidade de relocação das ações durante o ano. 
Quanto aos trabalhadores terceirizados, transcreve da NR-7: 
“7.1.3. Caberá à empresa contratante de mão de-obra prestadora de serviços, informar, à 
empresa  contratada, os riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do 
PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços estão sendo prestados.” 
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Figura 04: Exemplo de Cronograma de Ações do PCMSO Anual. 

2.3.1 Como elaborar um PCMSO? 
Quando o assunto é a saúde no trabalho, a NR7 e o PCMSO são considerados os alicerces 
que orientam e normatizam as empresas, empregados e fiscais do trabalho para a correta 
prevenção e promoção da saúde no trabalho. Mas afinal, o que é o PCMSO e a NR7? 
De forma simples, o nome dado a Norma Regulamentadora 7 (NR 7) é PCMSO (Programa 
de Controle Médico e Saúde Ocupacional), que tem como objetivo central preservar a saúde 
do trabalhador. 
Podemos dividir o PCMSO em 7 tópicos, que são: 

1. O objetivo do PCMSO 
2. As diretrizes do PCMSO 
3. Responsabilidades do PCMSO 
4. Estrutura do PCMSO 
5. Desenvolvimento do PCMSO 
6. Exames Médicos 
7. Primeiros Socorros 
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2.4 NR 09 – PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

2.4.1 O que é PPRA? 
O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais foi instituído visando à 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 
proteção do ambiente de trabalho e dos recursos naturais. 
O referido programa, que foi estabelecido pela Portaria 3.214, de 08/06/1978 – Norma 
Regulamentadora (NR) 09, é de elaboração e implementação obrigatória por parte de todos 
os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, devendo 
este, por exigência legal, ser parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas do 
empreendimento no campo da segurança e da saúde do trabalho, e obrigatoriamente 
articulado com o disposto nas demais NR’s, especialmente: 

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual; 
 NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 
 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres. 

2.4.2 Objetivos 
Cumprir as determinações da Portaria 3.214/78, NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA, como parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas dos 
órgãos Institutos de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) ambos da Secretaria 
da Segurança Pública no campo da preservação da saúde e da integridade dos 
trabalhadores, devidamente articulado com o disposto das demais normas regulamentadora 
(NR) da referida portaria. 
Identificar, registrar, eliminar, minimizar, monitorar e/ou controlar os agentes ambientais, 
existentes e/ou gerados nos ambientes de trabalho, obtidos através de avaliação ambiental 
quantitativa e/ou qualitativa, e que por sua natureza, concentração ou métodos de trabalho e 
tempo de exposição, possam ser classificados como agressivos ou possíveis causadores de 
danos à saúde dos trabalhadores, quando ultrapassarem o NÍVEL DE AÇÃO e/ou os 
LIMITES DE TOLERÂNCIA estabelecidos na Portaria 3.214/78 - NR 15, ou, na ausência 
destes, ultrapassarem os limites de exposição ocupacional definidas na ACGIH – American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists, ou ainda, aqueles estabelecidos em 
negociação coletiva de trabalho. 
Gerar subsídios para elaboração e/ou implantação dos demais programas de preservação 
da saúde humana, especialmente: PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional; PCA – Programa de Conservação Auditiva; PPEOB – Programa de Prevenção 
à Exposição ao Benzeno; PPR – Programa de Prevenção Respiratória;  LTCAT – Laudo 
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho; PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, 
com os mesmos sendo elaborados e articulados de forma a possibilitar a necessária 
salubridade e/ou controle dos riscos nos ambientes e processos de trabalho. 
NOTA: Ressaltamos que os programas acima referenciados são elaborados quando 
aplicável. 

2.4.3 Agentes que devem ser considerados 
Consideram-se como riscos ambientais no PPRA: “OS AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E 
BIOLÓGICOS EXISTENTES OU GERADOS NOS AMBIENTES DE TRABALHO QUE, EM 
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FUNÇÃO DE SUA NATUREZA, CONCENTRAÇÃO OU INTENSIDADE E TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO, SÃO CAPAZES DE CAUSAR DANOS À SAÚDE DO TRABALHADOR”.   
Os agentes físicos, químicos e biológicos tratados no PPRA, possuem as seguintes 
definições: 

a) Agentes Físicos: diversas formas de energia a que possam estar expostos os 
trabalhadores, tais como ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, 
pressões anormais, temperaturas extremas, infra-som, ultra-som, dentre outros; 

b) Agentes Químicos: substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no 
organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoa, neblinas, 
gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter 
contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão; 

c) Agentes Biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, 
dentre outros. 

2.4.4 Responsabilidades de Elaboração e/ou Implantação do PPRA 

2.4.4.1 Dos órgãos: 

 Implantar, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, de forma integral e 
permanente, nos ditames da lei; 

 Gerar meios necessários para a implementação adequada do programa; 
 Informar os trabalhadores todas as fases e conteúdo do PPRA, principalmente no que 

diz respeito aos meios necessários e disponíveis visando à neutralização, redução 
e/ou eliminação da agressividade dos mesmos; 

 Possibilitar a participação ativa da força de trabalho envolvida; 
 Gerar condições necessárias para elaboração, divulgação, treinamento e revisão 

periódica do PPRA. 

2.4.4.2 DA FORÇA DE TRABALHO: 

 Colaborar e participar ativamente da implantação e execução do PPRA em acordo 
com o envolvimento do cargo ou função a que pertença; 

 Participar dos treinamentos a que for convocado; 
 Informar ao superior hierárquico direto das ocorrências que, a seu julgamento, 

possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores. 
 Cumprir as determinações do PPRA, especialmente quanto aos equipamentos de 

proteção individual.   

2.4.4.3 DOS PROFISSIONAIS DE SMS: 

 Acompanhar, auxiliar e/ou realizar a implantação do PPRA; 
 Inspecionar as áreas, objetivando identificar quaisquer variações dos riscos 

ambientais; 
 Fornecer subsídios para as revisões do programa; 
 Participar e/ou desenvolver treinamentos gerados para divulgação do PPRA. 

2.4.4.4 PELA ELABORAÇÃO: 

 Elaborar o PPRA em acordo com as normas vigentes, incluindo avaliações 
quantitativas e qualitativas dos agentes ambientais, bem como o definido no Plano de 
SMS; 
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 Propor ações e/ou recomendações capazes de eliminar, minimizar ou neutralizar a 
agressividade dos agentes, visando a preservação da saúde dos trabalhadores. 

2.4.4.5 PELA IMPLANTAÇÃO: 

 Obter meios capazes de tornar possível a adoção das medidas de controle dos 
agentes ambientais; 

 Gerar condições necessárias para a participação dos trabalhadores nos treinamentos 
a que forem convocados; 

 Possibilitar e aprovar a revisão do PPRA realizada pelo menos 01 vez/ano, ou sempre 
que ocorrerem mudanças significativas das características e condições dos agentes 
ambientais.  

2.4.4.6 PELA REVISÃO: 

 Promover a revisão anual do PPRA, ou quando forem constatadas mudanças 
significativas das características e condições dos agentes ambientais, baseadas em 
monitoramentos ou análises qualitativas realizadas; 

 Propor ações e/ou recomendações referentes à manutenção do controle dos riscos 
ambientais.  

2.4.4.7 PELA COORDENAÇÃO TÉCNICA: 
Coordenar as atividades de elaboração, implantação, divulgação, revisão, monitoramento e 
treinamento do PPRA, elaborando relatórios quando necessário.  

2.5 NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 
Para que a sua construtora esteja adequada à norma NR12 e consequentemente dentro da 
lei, confira o passo a passo de como o setor da construção civil pode se planejar para 
cumprir a NR12: 

 
1º passo) Elaborar o inventário das máquinas e equipamentos 

 O empregador deve manter inventário atualizado das máquinas e equipamentos 
utilizados na construção (betoneiras, gruas, serras e elevadores, por exemplo) com 
identificação por tipo, capacidade, sistemas de segurança e localização em planta 
baixa, elaborado por profissional qualificado ou legalmente habilitado. 

 Segundo a norma, o inventário atualizado deve contar, como conteúdo mínimo, com:   
 Identificação da máquina e equipamento.   
 Descrição geral (tipo, fabricante, modelo, características).   
 Capacidade, produtividade, tempo de operação por dia, operadores envolvidos.   
 Diagnóstico com relação a NR12 (sistema de segurança).   
 Previsão da adequação.  
 Recursos financeiros para a adequação.   
 Localização em planta baixa (layout). 

 
2º passo) Fazer a apreciação e análise de riscos 

 A apreciação de riscos deve ser elaborada e executada por um profissional legalmente 
habilitado que realizará a análise de riscos de todo o sistema de segurança das 
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máquinas e equipamentos, considerando todo o sistema elétrico, eletrônico, 
pneumático, hidráulico e mecânico.  

 Trata-se de uma análise sistemática, e tem o objetivo de informar quais são os riscos 
que as máquinas e equipamentos do canteiro de obras oferecem, qual é a categoria 
desse risco, quais as medidas de prevenção ou proteção que existem, ou deveriam 
existir para controlá-los, quais as possibilidades dos perigos serem eliminados, e quais 
são as partes da máquina e equipamento que estão sujeitos a causar lesões e danos.  

 

 

Figura 05: Manual de instrução da NR12 Abimaq 

 É comum uma mesma máquina ou equipamento ter mais de uma categoria de risco, em 
diferentes partes. Por isso, a análise deve ser feita em todo o perímetro do objeto, 
considerando os riscos durante sua operação e manutenção.  

 Feita essa criteriosa avaliação, é fundamental que se crie um plano de ação, 
considerando:  

 Quais são as categorias de risco?  
 Quais dispositivos serão incorporados?  
 Quanto custarão as modificações?  
 Quanto tempo levará para a adequação?  
 Para equipamentos elétricos, como betoneiras e máquinas de solda, por exemplo, é 

importante que não existam partes energizadas expostas, sob pena de riscos relativos 
a choques elétricos. Os dispositivos de partida, acionamento e parada 
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 não podem estar localizados em zona perigosa, oferecendo a possibilidade de serem 
acionados, em casos de emergência, por qualquer pessoa. 

 
3º passo) Emitir a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

 A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um instrumento indispensável para 
identificar a responsabilidade técnica pelas obras ou serviços prestados por 
profissionais ou empresas. A ART foi instituída pela Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 
1977, e estabelece que todos os contratos referentes à execução de serviços ou obras 
de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia deverão ser objeto de 
anotação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

 Ao terminar a apreciação de riscos, com todos os perigos identificados e com a devida 
ART recolhida junto ao CREA, será necessário elaborar um plano de ação para 
adequar todo o parque de máquinas do canteiro de obras conforme a NR12, e executar 
as alterações pertinentes identificadas na prévia análise de riscos.   

 Qual é o profissional legalmente habilitado para fazer análise de riscos e recolher a 
ART? 

 De acordo com o CREA/SP, um  engenheiro (Civil, Elétrico, Mecânico, Ambiental, 
Química, entre outros) ou técnico, legalmente habilitado para elaborar a análise de 
riscos e recolher a ART, com registro no CREA, tem o poder de diagnosticar como o 
equipamento poderá ser adequado. Após execução e a emissão da ART se 
responsabiliza pelas mudanças propostas. 
 

Importante! 
 Todos os trabalhos de adequações e implementações executados nas máquinas e 

equipamentos referentes as exigências da NR12, serão de grande valia se forem 
documentados tanto na forma escrita como na forma ilustrativa, informando quais os 
componentes e proteções que foram instalados, sejam no âmbito elétrico, eletrônico, 
mecânico, pneumático ou hidráulico.  

 É necessário relatar tudo o que foi executado na máquina e equipamento, ilustrando 
com fotos que comprovem a situação anterior às adequações assim como a posterior e 
mantê-las junto aos documentos de projeto do equipamento, análise de riscos e ART. 
Dessa forma, será obtido um conjunto de documentos que comprovam as adequações 
executadas na obra, conforme as exigências da norma, para apresentar durante 
fiscalizações do CREA no canteiro de obras. 

 
4º passo) Capacitar a equipe 

 A operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e 
equipamentos devem ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, 
capacitados ou autorizados para este fim. 

 O material educativo impresso ou interativo usado durante os treinamentos 
e  concedido para os colaboradores, devem ser elaborados em linguagem acessível 
aos participantes, e ser mantidos ao alcance da fiscalização, assim como a lista de 
presença ou certificado do curso, currículo dos ministrantes e avaliação dos 
capacitados.  
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 O curso de capacitação deve ser específico para o tipo máquina ( bate-estacas, 
acabadora, guindaste e retroescavadeira, por exemplo) em que o operador irá exercer 
suas funções e atender ao seguinte conteúdo programático: 

a) Histórico da regulamentação de segurança sobre a máquina especificada;  
b) Descrição e funcionamento;  
c) Riscos na operação;  
d) Principais áreas de perigo;  
e) Medidas e dispositivos de segurança para evitar acidentes;  
f) Proteções – portas, e distâncias de segurança; 
g) Exigências mínimas de segurança previstas na norma NR12 e na NR10 

(segurança em instalações e serviços em eletricidade); 
h) Medidas de segurança para injetoras elétricas e hidráulicas de comando manual; 
i) Demonstração prática dos perigos e dispositivos de segurança.  

 
5º passo) Identificar as máquinas e equipamentos 

As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, devem 
possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a 
que estão expostos, as instruções de operação e manutenção e outras informações 
necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores. 
A sinalização de segurança compreende a utilização de cores, símbolos, inscrições, sinais 
luminosos ou sonoros, entre outras formas de comunicação de mesma eficácia. A 
sinalização de segurança deve ser adotada em todas as fases de utilização e vida útil das 
máquinas e equipamentos no canteiro de obras. 
Durante os serviços de escavação e cravação de estacas, com o uso de equipamentos 
bate-estacas, por exemplo, é crucial que o engenheiro ou técnico responsável defina e 
sinalize caminhos de circulação, para automóveis e pedestres, além de delimitar e sinalizar 
o espaço dos trabalhos, restringindo o acesso à essa zona. Se houver trânsito sobre a 
escavação, é importante a instalação de passarelas protegidas por guarda-corpos. 

 
6º passo) Preste atenção nos manuais das máquinas e equipamentos 

Os manuais das máquinas e equipamentos devem ser escritos na língua portuguesa, ser 
claros e objetivos, possuir procedimentos de utilização da máquina ou equipamento com 
segurança. 
Quando inexistente ou extraviado, o manual de máquinas ou equipamentos que apresentem 
riscos deve ser reconstituído pelo empregador ou pessoa por ele designada, sob a 
responsabilidade de profissional qualificado ou legalmente habilitado.  
Outro ponto importante aqui é optar por máquinas e equipamentos modernos, que contem 
com sistemas de segurança. Ao adquirir uma prensa hidráulica, por exemplo, busque uma 
opção com sistemas de segurança na zona de prensagem, tais como enclausuramento com 
frestas ou passagens que não permitam o ingresso dos dedos e mãos nas zonas de perigo. 

 
7º passo) Contar com a tecnologia para facilitar a gestão das máquinas 

O controle sobre as máquinas e equipamentos na obra, assim como o planejamento das 
manutenções preventivas, só traz ganhos para a construtora, e é ainda mais exigido quando 
se fala em atendimento às exigências da norma NR12. Por isso, automatizar esse processo, 
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para aumentar a eficiência e acuracidade nos controles e informações do patrimônio da 
construtora é fundamental.  
Cuidar da segurança dos seus colaboradores é um tema de extrema relevância para a sua 
construtora. Por isso, sua empresa precisa tratar o tema com atenção, respeitar as norma 
regulamentadora 12 e buscar ações que reduzam acidentes no canteiro de obras.  

2.6 NR 17 – Ergonomia 
A Construção Civil exerce um importante papel social no país por absorver uma boa 
percentagem da mão de obra nacional. Essa mão de obra apresenta baixa qualificação e 
baixo grau de instrução formal, estando sujeita a situações de trabalho adversas. 
O trabalho é realizado, na maior parte do tempo, ao ar livre, expondo o trabalhador a 
intempéries. O trabalho é predominantemente manual exercendo grande esforço físico com 
jornada de trabalho em postura inconvenientes, movimentos repetitivos. 
Nesse sentido, é imprescindível avaliar dos riscos ergonômicos na construção civil. 
A ergonomia é ferramenta de estudos visando a melhoria da qualidade de serviços na 
construção civil. 
A obtenção da qualidade significa para as empresas a sua sobrevivência em um mercado 
cada vez mais exigente e competitivo. 
A melhoria das condições de trabalho é um fator significativo para alcançar-se bom níveis de 
qualidade e produtividade. É importante analisar o ambiente de trabalho e o índice de 
produtividade e qualidade, procurando soluções que amenizem as cargas de trabalho, 
preservando a saúde do trabalhador e deixando apto a produzir com mais eficiência a sua 
tarefa. 

2.6.1 O que é Ergonomia? 
A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. Envolve o ambiente físico, os 
aspectos organizacionais de como o trabalho é programada e controlado para produzir os 
resultados desejados. 
Ela visa a transformação das condições de trabalho a fim de que elas seja melhor 
adaptadas aos trabalhadores. 
Dados e conhecimentos ergonômicos apoiam e orientam o planejamento e a execução de 
medidas preventivas de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, como também 
reduzem o desconforto físico do trabalhador, aumentando assim a eficiência do trabalho. 
Riscos ergonômicos: fatores fisiológicos e psicológicos. Alterações no estado emocional 
comprometendo a saúde, segurança e produtividade dos trabalhadores. 
 
O Ministério do Trabalho e Emprego reconhece a importância da aplicação da Ergonomia 
nos postos de Trabalho, tanto assim que criou essa Norma Regulamentadora, específica 
para o tema, a NR17. Esta norma é ampla e com alguns conceitos sobre psicofisiológicos do 
trabalhados, exigindo a elaboração de um documento importantíssimo: a Análise 
Ergonômica do Trabalho. É Através deste documento que o ergonomista atua 
apresentando soluções economicamente viáveis e intervenções que o auxiliem a atingir os 
objetivos da Ergonomia e as políticas da empresa. 

 
Para uma avaliação da adaptação do trabalho ás características psicofisiológicas dos 
trabalhadores é necessário que se realize uma abordagem, no mínimo, nas condições de 
trabalho, conforme estabelecido nas normas regulamentadores do trabalho. 
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A intervenção ergonômica pode ser feita através da observação direta, registro das diversas 
variáveis fisiológicas do trabalhador, medidas do ambiente físico (ruídos, iluminação, 
vibração, temperatura, umidades, tec). 

 
Pesquisas científicas apontam vários riscos aos trabalhadores da construção civil 
provocados pela má postura, transporte de carga excessiva e de forma inadequada, uso de 
ferramentas impróprias, na execução de suas tarefas. Por Exemplo, o agachamento para 
levantamento de material, neste caso, o trabalhador estará sujeito a desenvolver doenças, 
ao longo do tempo, devido a exposição a riscos e aos movimentos repetitivos, forçando a 
coluna, se não for feito de modo correto. Foi detectado grande reclamação de dores 
lombares por operários no levantamento e transporte de cargas. Eles também apontam que 
outras partes do corpo, com entorses, deslocamentos de disco e hérnias, podem ser 
afetados nesta tarefa, por isso esclarecimentos e treinamentos são necessários para a 
diminuição de acidentes e a preservação do bem estar do trabalhador. 
A coluna vertebral é um dos segmentos do corpo mais exigidos do corpo, pois a maioria das 
tarefas executadas no canteiro de obras exige do funcionário constantes flexões com 
rotações e inclinações da sua coluna, seja para assentar cerâmicas, passar fiação, correr 
massa e paredes e tetos, levantar paredes, montar forma, escavar, etc. 
De acordo com dados levantados pela Empresa de Processamento de Dados da 
Previdência Social (DATAPREV, 2009), dentre os 50 códigos de CID (Classificação 
Internacional de Doenças) com maior incidência nos acidentes de trabalho, a dorsalgia 
representa o 2º maior índice de acidentes de trabalho que acometem os trabalhadores. Vale 
lembrar que o 1º maior índice de acidentes de trabalho na construção civil é a de queda de 
altura. 

 

 

Figura 06: Exemplo correto de postura. 
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2.6.2 Organização do Canteiro de Obra 
Cuidados durante a montagem: 

 Localização de cada elemento e das centrais de produção; 
 Atentando para o fluxo de matérias e pessoas. 
 Para isso se faz necessário um bom planejamento do canteiro de obra, antes do 

início da obra. 
 Cuidados após a montagem: 
 O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, 

principalmente nas vias de circulação, passagens e escadarias; 
 O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e 

removidos. 
 
A Construção Civil é um ambiente hostil, e se desenvolve sob influência de agentes físicos e 
químicos, tais como: calor, vibrações, ruídos e poeira. 
As medidas tomadas para minimizar o desconforto do operário é muito difícil, pois essas 
medidas são provisórias. 
O mínimo que as empresas devem fazer é seguir a Norma Regulamentadora do Trabalho 
(NR18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil). 

2.6.3 Mão de Obra Feminina 
Há vários anos o gênero masculino predominou nos canteiros de obras da construção civil. 
Entretanto, com o avanço tecnológico e o crescimento da ocupação da mulher no mercado 
de trabalho, a realidade destes ambientes de trabalho vem se modificando, pois a mulher 
também chegou as obras e conquistou seu espaço. 
Inicialmente a atuação da mulher no canteiro se restringia a execução de atividades básicas 
como os serviços de limpeza. Mas pouco a pouco, seu papel foi crescendo e capacitando 
nestes ambientes por meio de serviços especializados como: pintura, carpintaria, 
eletricistas, assentamento de cerâmicas, chegando a ocupar papéis gerenciais como 
engenheiras. 
É importante salientar que o desempenho da mulher nos canteiros de obra tornou-se 
superior ao dos homens, pois elas são mais atenciosas, preocupadas em evitar erros e 
desperdícios, seguem as normas de segurança do trabalho além de possuírem grau de 
instrução superior ao dos homens. Enquanto estes, em sua maioria, conclui apenas o 
ensino médio as mulheres avançam para o superior completo ou incompleto. É pertinente 
ressaltar que com a chegada da mulher nestes ambientes, observou-se um cuidado com a 
profissional, criando-se ambientes apropriados para o uso privado, como vestiários e 
banheiros separados. 
Também é importante relatar o respeito com as profissionais mulheres por parte dos colegas 
do sexo oposto. 
Pode-se afirmar que o advento feminino no mercado de trabalho trouxe muitos benefícios, 
porem a fragilidade feminina é um ponto que deve ser analisado com cuidado, a fim e se 
evitar riscos à sua saúde. 

2.6.4 A importância da Ergonomia para a Empresa e para o Trabalhador 
Os benefícios da Ergonomia para a empresa e para o trabalhador estão relacionados com 
as ergonomias cognitiva e organizacional. 
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Através da ergonomia cognitiva o ergonomista, através de um planejamento, atua nos 
postos de trabalho, tanto nos operários, quanto nos chefes, em harmonia com o ambiente 
de trabalho, visando melhor integração, promovendo a tomada de decisões com 
participação dos trabalhadores diminuindo o estresse. Os treinamentos das equipes devem 
ser constantes, tendo pequena duração e com orientações sobre os riscos ergonômicos e 
de segurança no trabalho. Treinamentos específicos, por área, podem fazer parte da 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), tendo também a realização de outros 
treinamentos de acordo com as etapas de construção da obra. 
Já a ergonomia organizacional promove melhor estruturação dos processos construtivos, 
do projeto de inovação tecnológica de ferramentas e equipamentos mais ergonômicos ou 
menos impactantes aos colaboradores, além de implantação de políticas da empresa para a 
área da ergonomia e integração desta política com seus trabalhadores. 
 
É neste contesto que a ergonomia se torna uma importante ferramenta junto a empresas, 
como um diferencial de mercado, a fim de promover a diminuição do absenteísmo, redução 
dos afastamentos, redução no índice de causas trabalhistas no Ministério do Trabalho, 
melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores, aumentando a produtividade e 
aumentando a satisfação dos colaboradores.  

 

 

3 Módulo 3 - EPI,  Edificações, Eletricidade, PCMAT, Espaço Confinado e Altura 
(Nr06, 08, 10, 18, 33, 35) 

3.1 NR 06 – EPI – Equipamento de Proteção Individual 
O EPI é um dispositivo de uso individual destinado a neutralizar ou atenuar um possível 
agente agressivo contra o corpo do trabalhador; evitam lesões ou minimizam sua gravidade 
e protegem o corpo contra os efeitos de substâncias tóxicas, alérgicas ou agressivas, que 
causam as doenças ocupacionais. 
Quanto ao EPI, cabe ao empregador:  

 Distribuir gratuitamente o EPI adequado à função e ao risco em que o empregado 
esteja exposto;  

 Fornecer o treinamento adequado ao uso;  
 Fazer controle do preenchimento da ficha de EPI, onde deve constar a descrição do 

mesmo, juntamente com a certificação (CA) pelo órgão nacional competente (MTE), 
a data de recebimento e devolução e a assinatura do termo de compromisso.    

Quanto ao empregado:   
 Cabe fazer uso do EPI apenas para as finalidades a que se destina;  
 Responsabilizando-se pelo bom uso e conservação;    
 Comunicando qualquer alteração. 
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Figura 07: Gestão das Proteções do Trabalhador 

3.1.1 PROTETORES PARA A CABEÇA 
Os protetores para a cabeça podem ser divididos em: 
Protetores para a cabeça, propriamente ditos, que são protetores usados para crânio e 
rosto (Ex.: capacetes, máscaras); 
Protetores para os órgãos nelas localizados, que são os protetores para os órgãos da visão 
e audição. 

3.1.2 PROTETORES PARA O CRÂNIO 
Os capacetes de segurança são usados para proteger o crânio contra: 

 Quedas de objetos provenientes de níveis elevados;  
 impactos e partículas projetadas;  
 projeção; 
 de produtos químicos;  
 fogo e calor; 
 eletricidade. 

O outro tipo de capacete comercial é o que tem aba frontal, também chamado de boné, o 
mais utilizado na construção civil. 
O casco do capacete é suportado por uma suspensão que compreende todo o conjunto de 
tiras internas, mantendo o casco no mínimo 32 mm acima do contato direto com o crânio. 
Esta suspensão tem a função de amortecer qualquer impacto e, para que isto ocorra, ela 
deve estar ajustada para cumprir sua função. 
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Figura 08. Componentes de um capacete 

Encontramos no mercado os capacetes com aba total, que é uma parte integrante do casco 
e tem a função de proteger a face, o pescoço e os ombros, para atividades com eletricidade 
(NBR 8221). 
Manutenção: 
Lavar a parte interna e externa com água e sabão; 
Não lavar com pastas abrasivas, palha de aço e produtos químicos agressivos. 
Substituição: 
Quando apresentar sulcos, ressecamento, trinca ou rachadura no casco; 
Quando notar quebra ou ressecamento de partes do conjunto de suspensão. 
 
O outro tipo de capacete é o conjugado, com protetor facial o protetor tipo concha, com 
protetor auditivo, para proteger de projeção de objetos, queimaduras, surdez e quedas de 
objetos. 
 
Para completar a proteção temos o Capuz, sendo muito utilizado para trabalhador com 
exposição muito prolongado ao sol, além de outras finalidades de proteção. 
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Figura 09. Capuz confeccionado em tecido brim, 260 g/m2 

3.1.3 PROTETORES PARA O ROSTO 
São conhecidos pelo nome genérico de "protetor fácil". Sua finalidade é proteger o rosto 
contra o impacto de partículas, contra respingos de produtos químicos e contra a ação de 
radiações nocivas e excesso de luminosidade. 
De certa forma, também protegem os olhos, mas não servem como único equipamento de 
proteção para o órgão da visão, como poderemos observar adiante. 
Os protetores para rosto podem ser divididos em: 
Protetor com visor plástico:  possui visor de acetato de celulose ou acrílico; deve ser 
transparente e sem ondulações. Se tiver função de proteção contra radiação luminosa, o 
visor deverá ter a tonalidade adequada. 
Protetor com anteparo aluminizado: dotado de visor de plástico, aluminizado na face 
externa. Serve para proteger a face contra impactos e diminui a ação da radiação luminosa. 
Protetor com visor de tela: o visor é feiro de tela de malha pequena, tornando-a 
transparente. Tem como função proteger o funcionário contra riscos de impacto por 
estilhaços e diminui o efeito do calor radiante. 
Máscara para soldador: é de uso específico dos soldadores de solda elétrica.  Além de 
proteger contra a radiação calorífica e luminosa produzidas durante a soldagem, protege 
também contra respingos do metal fundente e das fagulhas da solda. 

Manutenção: 

 Lavar com água e sabão; 
 Não deixar expostos à fontes de calor; 
 Não transportar nos bolsos das calças; 
 Guardar em local limpo, evitando que as lentes entrem em contato com superfícies 

abrasivas. 
Substituição: 

 Riscos ou marcas nas lentes; 
 Deformação na armação. 
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Figura 10. Escudo para solda em polipropileno 

3.1.4 PROTETORES PARA OS OLHOS 
A proteção dos olhos é um dos pontos mais importantes da prevenção de acidentes; eles 
devem ser protegidos contra impactos de estilhaços, partículas, fagulhas, respingos de 
produtos químicos e metais fundidos, assim como, contra radiações e luminosidade. Para 
proteção dos olhos, normalmente, são usados óculos que variam de forma e aplicação. 
Óculos para soldador – solda a gás: tem como finalidade proteger o trabalhador contra as 
radiações e luminosidade, e contra os respingos e fagulhas de solda. Sua armação possui a 
forma de duas conchas. As lentes são removíveis, possibilitando o uso da tonalidade 
adequada de acordo com as necessidades do serviço. 
Óculos contra impactos: existem variados tipos e qualidades. A principal característica 
desses óculos está nas lentes, que podem ser de resina sintética, ou de cristal ótico 
endurecido por tratamento térmico e resistente a impactos. 
 

 

Figura 11. Óculos de segurança com armação de nylon 1/2 haste e proteção lateral 

3.1.5 PROTEÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES 
Os pés e pernas devem ser protegidos através de sapatos de segurança, botas e perneiras, 
quando o trabalho exigir. 
Sapatos de Segurança 
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Protegem os pés contra impactos, principalmente contra queda de objetos pesados. O tipo 
de calçado recomendado é o que possui biqueira de aço capaz de resistir a fortes impactos, 
protegendo os dedos e evitando ferimentos. 
O calçado de segurança pode possuir, também, solado antiderrapante e 
palnilha de aço para proteção contra objetos perfurantes. 
Botas de borracha ou plástico 
Utilizada para trabalhos realizados em locais úmidos ou quando em contato com produtos 
químicos (ex.: concreto). Possui canos de comprimentos variáveis. 
Perneiras 
São usadas para a proteção das pernas. De acordo com o risco, as perneiras cobrem só a 
perna ou podem chegar até a coxa. Perneiras de raspa de couro são usadas para 
soldadores e fundidores. 

 

Figura 12. Calçados de Segurança 

PROTEGEM CONTRA CORTES, PERFURAÇÕES, ESCORREGÕES, QUEDA DE OBJETOS PESADOS, CALOR, PENETRAÇÃO 
DE OBJETOS, UMIDADE, PRODUTOS QUÍMICOS, ETC.. 
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Figura 13. botas de PVC 

3.1.6 PROTEÇÃO PARA MEMBROS SUPERIORES 
Nos membros superiores, situam-se as partes do corpo onde, com maior frequência, 
ocorrem lesões: as mãos. Grande parte dessas lesões pode ser evitada através do uso de 
luvas. 
As luvas impedem, portanto, um contato direto com materiais cortantes, abrasivos, 
aquecidos, ou com substâncias corrosivas e irritantes da pele. 
Há luvas especiais para os variados tipos de trabalho: 
Para trabalhos com solda 
O soldador deverá proteger-se com luvas e mangas contra a agressividade do calor e contra 
respingos incandescentes. São usadas, geralmente, luvas de raspa de couro ou de outro 
material que apresente isolação térmica. 
Para trabalhos pesados e secos 
Devem ser utilizadas luvas de couro, muito resistentes ao atrito. Vaqueta ou vaqueta 
abufelada são usadas para confecção dessas luvas, normalmente com reforço e palma 
dupla. 
Para trabalhos pesados e úmidos. 
Devem utilizar luvas de lona, desde que os líquidos manuseados não sejam nocivos à pele. 
Para trabalhos com líquidos 
Adotam-se luvas impermeáveis de plástico ou borracha. Para manuseio de produtos 
derivados de petróleo, devem ser usadas luvas de borracha sintética ou de PVC. 
Para trabalhos quentes (corpos aquecidos ou nos casos de exposição à radiação térmica). 
Recomendam-se luvas de amianto ou de fibra de vidro por serem materiais incombustíveis. 
Quando as mãos são expostas a fortes radiações de calor, as luvas de amianto e de fibra de 
vidro serão mais eficientes, se o dorso for aluminizado. 
Para trabalhos de alta tensão. 
Devem ser utilizadas luvas de borracha especial, são as que têm maior responsabilidade na 
proteção do trabalhador, pois protegem a vida do indivíduo contra eletrocução. Não devem 
Ter quaisquer defeitos, arranhaduras, perfurações ou desgastes. Para evitar tudo isso, elas 
devem ser usadas, obrigatoriamente, com luvas de pelica ou outro couro macio, 
sobrepostas, e examinadas toda vez que forrem utilizadas (teste de sopro). 
Proteção para os braços na realização de operações que possam causar alguma lesão 
como: raspões, queimaduras, batidas, etc. 
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Figura 14.Luvas de Látex 

 

Figura 15. Luvas de Raspa e de Vaqueta 
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Figura 16. Luvas para Alta Tensão 

3.1.7 PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL 
Não têm a finalidade de proteger esta ou qualquer parte do corpo. Destinam-se a proteger o 
homem que trabalha em lugares altos, prevenindo quedas por desequilíbrio. 
Cinto com travessão. 
É um cinto largo e reforçado, de couro ou lona, com uma ou duas fivelas, conforme o tipo. O 
travessão é preso por dois anéis colocados de maneira que fique um de cada lado do corpo 
do usuário. 
Cinto com corda. 
Este tipo de cinto possui suspensório e, em alguns casos, até tiras de assento como os 
cintos de pára-quedistas. 

 

Figura 17. Cinto pára-quedista com 2 pontos de ancoragem 

3.1.8 PROTEÇÃO AUDITIVA 
Proteção auditiva só deve ser usada como último recurso. Apesar de existir algum 
desacordo, a máxima intensidade de som ao qual o ouvido humano pode estar sujeito sem 
dano à audição, considera-se estar na faixa de 90 a 100 decibéis. Se uma pessoa deve 
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trabalhar por longos períodos exposto a níveis (pressões) de sons superiores a 
aproximadamente 85 decibéis (para cada oitava acima de 300 ciclos/segundo) deve usar 
alguma forma de proteção auditiva. Um simples decibel representa a menor troca de volume 
de som que pode ser detectado pelo ouvido humano. Um som de 130 decibéis é tão intenso 
que reproduz sensação de dor no ouvido. É necessário equipamento especializado e 
homens treinados para analisar uma exposição ao barulho. É necessário um médico ou 
departamento médico da companhia para aprovar tipos de proteção ao ouvido que serão 
mais efetivos. 
Protetores de inserção. 
Este tipo nos canais e varia consideravelmente de desenho e material. Os materiais usados 
são a borracha, plástico macio, cera e algodão. Os tipos de borracha e plástico são 
populares porque são fáceis de manter limpos, são baratos e têm bom desempenho. 
Tipo concha. 
Este protetor deve cobrir o ouvido externo para promover uma barreira acústica efetiva. É 
um dos tipos mais completos. Pelo fato de abranger toda a concha auditiva, deve ser feito 
em material macio, confortável e de fácil higienização. 
Manutenção: 

 Guardar em local limpo; 

 Limpar periodicamente para evitar o acúmulo de oleosidade e outras sujidades. 

Substituição: 

 Quando as almofadas externas apresentarem ressecamento ou trincas. 

Utilização: 

 Ajuste e vedação das conchas. 

 

 

 

Figura 18. Protetor auditivo tipo concha 
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Figura 19. Protetor auditivo em silicone com três anéis de vedação, com capacidade para atenuar 26 decibéis 

3.1.9 PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 
Sua finalidade é impedir que as vias respiratórias sejam atingidas por gases ou outras 
substâncias nocivas ao organismo. A máscara é a peça básica do protetor respiratório. É 
chamada semifacial quando cobre parcialmente o rosto, mais precisamente, nariz e boca. É 
chamada facial quando cobre todo o rosto, havendo, nesse caso, um visor. 
A máscara semifacial ou facial deve permitir vedação perfeita nas áreas de contato com o 
rosto. 
Máscaras com filtro 
Esses filtros podem ser:  
De material fibroso que retém partículas de poeira, fumos, névoas, etc.; 
Compostos de um recipiente cheio de carvão ativo, absorvente de determinados vapores, 
como os derivados de petróleo, de álcool, etc. 
Máscaras com suprimento de ar 
Em lugares onde o ar está altamente contaminado por gases nocivos, ou onde há defic6ncia 
de oxigênio, não se usam máscaras com filtros, mas, sim, máscaras com suprimentos de ar 
puro, autônomas. 
O ar poderá ser fornecido por cilindros (de ar comprimido) ou por ventoinha acionada à 
dist6ancia, sendo o ar levado através de mangueiras. 
Máscaras contra gás. 
São dispositivos de proteção que purificam o ar, fazendo-o passar através de uma caixa 
com substâncias químicas que absorvem os contaminantes. 
É necessário Ter em mente que as máscaras deste tipo não proporcionam proteção onde há 
deficiência de oxigênio. 
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Figura 20. Respirador descartável para poeiras e névoas 

3.1.10 PROTEÇÃO DE TRONCO 
Aventais e vestimentas especiais são empregados contra os mais variados agentes 
agressivos. 
Avental de raspa de couro. 
Normalmente usado por soldadores. É usado também contra riscos de cortes e atritos que 
podem ocorrer no manuseio de chapas grandes com arestas cortantes. 
Avental de lona. 
Usado para trabalhos secos em que não haja risco de pegar fogo e contra riscos leves de 
cortes e atritos. 
Avental de amianto. 
Usado para trabalhos quentes. Não é inflamável, mas oferece algumas desvantagens 
porque é pouco resistente ao atrito e é muito pesado. 
Avental de plástico. 
Para manuseio de ácidos ou outros produtos químicos. Evita que os mesmos penetrem na 
roupa. 
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Figura 21. Acessórios de Raspa (Avental de raspa, mangote, perneira e blusão) 

3.1.11 PROTEÇÃO DE ARCO ELÉTRICO 
Considerando que o arco elétrico produz efeitos mecânicos (pressão, ondas de choque, 
emissão de partículas, ondas sonoras e rápida expansão do ar) e efeitos térmicos (vapores 
metálicos, metal em fusão, radiação térmica, ondas infravermelha, ultravioleta e raios X), 
pode-se dizer que a NR 6 subentende a indicação da aplicação de EPI resistente ao arco 
elétrico. Entretanto, não explicita a forma de especificar tal EPI, havendo a necessidade de 
realizar tal definição com base em normas internacionais. 
Existem no mercado vários fabricantes de EPI’s resistentes ao arco elétrico, sendo, na 
maioria das vezes, o material resistente à chama (flame resistant) empregado para categoria 
de risco ou ferimento 1 a 4, usualmente importado, conforme segue: 
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Figura 22.  Características de EPI’s para proteção contra arco elétrico 

 Proteção facial 
 Deve ser utilizada com os óculos de proteção 
 Normalmente em material termoplástico. 
 Primeiro atende de 10 a 15cal/cm2  
 Segundo atende até 8,5cal/cm2  

 

 

 

Figura 23. Vestimenta para proteção contra Arco Elétrico 
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3.2 NR 08 – Edificações 
Esta Norma Regulamentadora e estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser 
observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem. 
Segundo o dicionário edificar é construir, fazer alguma coisa. Sabendo disso nos resta 
lembrar que existe a NR 18 que vai tratar da construção civil. Ela aprofunda melhor quando 
o assunto é construção. 
É claro que a NR 8 é genérica em alguns pontos (a maioria deles), ainda bem que existe a 
NR 18 que vem de forma bem estratégica aprofundar os itens que possam ter ficado 
subjetivos na NR 8. 
A norma apesar dessa se chamar edificações, não se preocupa tanto com a parte da 
construção, enquanto a NR 18 bate especificamente nesse tema. 
O objetivo de toda NR é sempre garantir a segurança e saúde a todos que trabalham, 
visando garantir a segurança e saúde. A questão do conforto você pode observar também 
de forma bem mais específica na NR 24. 
No item 8.3 da norma, Circulação. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar 
saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de 
materiais. 
O que seria Saliência? 
Saliência é quando o piso tem algum desnível acentuado, os pisos não podem ter saliências 
e nem depressões que também é a mesma coisa que saliência. 
Saliência algo que prejudique a movimentação ou a circulação de pessoas ou materiais. 
Imagine então um colega empurrando um carrinho de mão cheio de areia ou cheio de tijolos 
e passa em um buraco bastante desnivelado, pode cair areia ou tijolos, Imagine se ele 
estiver empurrando uma girica, enfim, pode ser bem grave. 
As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda 
de pessoas ou objetos. 

 
Figura 24. Aqui vemos uma obra que não existe proteção de periferia. O trabalhador pode cair a qualquer momento. 
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Figura 25. Aqui vemos um edifício totalmente jogado própria sorte, não tem proteção de periferia, não tem proteção 

interna nos vãos. 

Se o trabalhador estiver trabalhando em edificações não deve ficar exposto à insolação, a 
intempérie, lembro que a NR 21 trata diretamente sobre o trabalho a céu aberto. 

3.3 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

3.3.1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 
A PUBLICAÇÃO DA Norma Regulamentadora NR 10, através da Portaria 598 do Ministério 
do Trabalho e emprego, é um marco muito importante para a engenharia no Brasil. 
A NR 10 é um regulamento de segurança em instalações e serviço em eletricidade e por 
isso é de uso obrigatório. A sua publicação em 08/12/2004 alterou o curso das instalações 
elétricas e da forma com que se fazem os serviços em eletricidade no Brasil. 
A NR 10 é um regulamento que tem como objetivo garantir a segurança e a saúde de todos 
os trabalhadores, tanto os que trabalham diretamente em energia elétrica quanto os que 
usam dela para o seu trabalho. 
A NR 10 limita-se a estabelecer alguns princípios gerais de segurança ou complementares 
às normas técnicas brasileiras (ABNT) específicas, deixando para norma técnica as 
prescrições específicas de instalações elétricas. As normas técnicas de instalações elétricas 
brasileiras são: 

a) NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 
b) NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 KV a 36,2 KV; 
c) NBR 5418 – Instalações elétricas em atmosferas explosivas; 
d) NBR 13534 – Instalações elétricas em estabelecimentos assistências de saúde – 

Requisitos para segurança; 
e) NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público – Requisitos 

específicos; 
f) NBR 14639 – Posto de serviço – Instalações elétricas. 

 
A Exemplo de suas congêneres estrangeiras, a NR 10 apresenta um maior volume de 
prescrições e procedimentos, como por exemplo: 
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a) Segurança em instalações elétricas desenergizadas; 
b) Segurança em instalações elétricas energizadas; 
c) Trabalho envolvendo alta tensão; 
d) Segurança na construção, montagem, operação e manutenção; 
e) Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. 

 
O Item 10.1.2 da NR 10 comtempla que na omissão ou ausência das normas nacionais 
observa-se as normas internacionais cabíveis. O os critérios que são definidos pela OMC 
(Organização Mundial do Comércio), Órgão da ONU (Organização das Nações Unidas). 
Estes critérios foram aceitos oficialmente pelo governo brasileiro no acordo sobre Barreiras 
Técnicas ao Comércio. Segundo estes critérios são considerados normas internacionais: a 
ISSO (Internacional Organization For Standardization), a IEC (International Electrotechnical 
Commission) e a ITU (Iterrnational Telecommunication Union). 

3.3.2 MEDIDAS DE CONTROLE 
O responsável pela execução do serviço em instalações elétricas (construção, montagem, 
operação, manutenção), empregados ou terceiros, têm o dever legal e moral de avaliar os 
riscos do seu trabalho, para adotar medidas preventivas adequadas ao controle do risco 
elétrico e dos outros riscos adicionais, de forma a garantir sua segurança e saúde e a de 
outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. 
A análise de riscos deve: identificar a existência dos risco, dimensionar o grau de exposição 
do trabalhador a este risco e conduzir a seleções das medidas de controle. Tem como 
objetivo principal conduzir de forma sistematizada e criteriosa a seleção das medidas de 
controle necessárias e suficiente para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos 
elétrico, conforme condições estabelecidas na normas regulamentadoras e nas normas 
técnicas. 
Podem se ressaltar três tipos principais de medidas de controle do risco elétrico: 

 As medias de proteção coletiva; 
 As medidas de proteção individual e; 
 Os procedimentos de trabalho. 

Na aplicação das medidas de controle deve se considerar que existe entre elas uma 
hierarquia e em grande parte dos casos uma única medida não é suficiente, ou seja, deve 
ser adotado um conjunto de medidas, que se completam, para assegurar a segurança e 
saúde do trabalhador. 
As medidas de controle devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da 
preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho, em particular, ao 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA estabelecido na NR 9 e o Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO previsto na NR 7. 

3.3.2.1 Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, 
implantadas e relacionas a esta NR e descrição das medidas de controle existente 

Os estabelecimentos (matriz, filiais ou obra)  com carga instalada superior a 75KW devem 
constituir e manter documentação, tais como, esquemas unifilares, prontuários das 
instalações elétricas, entre outros, pois, é elemento chave para que uma empresa possa 
implementar com sucesso e eficácia um sistema de gerenciamento em segurança e saúde 
no trabalho bem sucedido. Deve conter os registros necessários para demonstrar o 
atendimento aos requisitos legais, em particular a NR 10, e aos outros requisitos específicos 
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da empresa. Deve tornar as providências necessárias para garantir que os documentos 
sejam mantidos atualizados e aplicáveis aos fins para os quais foram cirando, e ainda, 
devem ficar à disposição dos trabalhadores. 
Diz o item 10.2.4 alínea “a)” e 10.11.1 que os serviços em instalações elétricas devem ser 
planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, 
padronizados, com descrição de cada tarefa, passo a passo, assinados por profissional que 
atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR 10. A estrutura mínima do documento é 
definida no item 10.11.3, onde diz que os procedimentos de trabalho devem conter, no 
mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competência e responsabilidades, 
disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. Vale salientar que este 
documento deve ser elaborado com a participação do SESMT – Serviços Especializados em 
Engenharia e em Medicina do Trabalho ou CIPA – Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes, e assinado por profissional habilitado. Agora, um único documento deve conter 
os dois aspectos do trabalho, o técnico e o de segurança. 

3.3.2.2 Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas e aterramentos elétricos 

A NBR 5419/2001 estabelece na seção 6 as prescrições relativas à inspeção dos SPDA’s. A 
inspeção não se aplica aos subsistemas do SPDA que tenham seus acessos 
impossibilitados por estarem embutidos no concreto armada (ferragens estruturais) ou 
revoco. As inspeções visam assegurar que: 

a) O SPDA esteja de acordo com o projeto; 
b) Todos os componentes do SPDA estejam em bom estado: conexões e fixações 

firmes e livres de corrosão; 
c) O valor da resistência de aterramento seja compatível com o arranjo e com as 

dimensões do subsistema de aterramento e com a resistividade do solo. Excetua-se 
desta exigência os sistemas que usam as fundações como eletrodo de aterramento; 

d) Todas as construções acrescentadas posteriormente à estrutura da instalação 
original devem ser integradas no volume a proteger, mediante ligação ao SPDA ou 
ampliação deste; 

3.3.2.3 Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis 
conforme determina esta NR 10 

Segundo a NR 6 compete ao SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho – ou, na empresas desobrigadas de manter o SESMT, a CIPA – 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – recomendar ao empregador o EPI 
adequado ao risco existente em determinada atividade. Logo, deve-se fazer uma análise de 
risco para cada atividade, a fim de verificar se existe uma medida de proteção coletiva 
tecnicamente viável, ou se não, utilizar o EPI adequado. 

3.3.2.4 Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos 
trabalhadores e dos treinamentos realizados 

O documentos que comprovam a qualificação, habilitação, capacitação e os treinamentos 
dos trabalhadores, e que portanto, devem fazer parte do prontuário, são: 

a) Cópia dos diplomas de cada trabalhador qualificado – curso específico na área de 
elétrica, reconhecido pelo MEC, nível técnico ou superior); 

b) Cópia do registro no conselho de classe; 
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c) Comprovante de capacitação para trabalhadores não-qualificados e documento que 
indica qual é o profissional habilitado, responsável pelos trabalhos; 

d) Cópia do certificado de conclusão, com aproveitamento satisfatório, dos cursos de 
treinamento de segurança. 

 

3.3.2.5 Resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual 
e coletiva 

Os equipamentos de proteção individual e coletiva que são classificados com isolados, 
devem ser testados para comprovar as características desta isolação. Além dos testes de 
rotina, que são realizados pelo fabricante do equipamento, dever ser realizados outros, ao 
longo da vida útil do mesmo. Os relatórios do teste, laudos dos ensaios, devem estar no 
prontuário das instalações elétricas. 

3.3.2.6 Certificações dos equipamentos e materiais elétrico em áreas classificadas 
De acordo com o item 10.9.2 da NR 10, os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e 
sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas 
potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do 
Sistema Brasileiro de Certificação. Também deve fazer parte do prontuário uma cópia dos 
cerificados de conformidade emitidos por OCC – Organismo de Certificação Credenciado. 

3.3.2.7 Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações 
contemplando as alíneas de “a)” a “f)” 

Tendo em vista que o Prontuário das Instalações elétricas é um conjunto de documentos 
que visa garantir a implementação das medidas de controle e sistemas preventivos, deve 
conter tanto os documentos relativos à instalação elétrica como os procedimento relativos 
aso trabalho realizados nas instalações. 

3.3.3 MEDIDAS DE PROTEÇÃO  COLETIVA 
Como medida de proteção coletiva podemos citar a aplicação de medidas de proteção 
contra choques elétricos por contato direto: barreiras e obstáculos. As barreiras são 
proteção total, é uma medida de proteção para todas as pessoas, já os obstáculos é uma 
proteção parcial, pois, é uma medida de proteção para as pessoas que tem conhecimentos 
dos riscos que a eletricidade pode oferecer no âmbito de NR10, para os trabalhadores 
autorizados. 
Sempre que possível os serviços devem ser feitos nas instalações desenergizadas e 
quando não, em segundo lugar, na escala de prioridades das medidas de proteção 
coletivas, está a tensão de segurança. 

3.3.4 MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
A legislação referente aos EPI’s, a NR 6, determina que a empresa seja obrigada a fornecer 
aos empregado, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em prefeito estado de conservação 
e funcionamento. 
São medidas complementares ou adicionais às medidas de proteção coletivas. 
Compete ao SESMT ou CIPA recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco 
existente em determinada atividade. Nas empresas desobrigadas de constituir o SESMT e a 
CIPA, cabe a um profissional tecnicamente habilitado, recomendar o EPI adequado. 
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A NR 10 determina que as vestimentas de trabalho devam ser adequadas as atividades, 
destacando-se: a condutividade, inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. 
Para a interpretação correta do que é ser adequada, deve-se recorrer às normas técnicas. 
De acordo com o Item 10.1.2 da Nr 10 na sua aplicação deverão ser observadas as normas 
técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, 
as normas internacionais. 
É proibido o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas. 

3.3.5 SEGURANÇA EM PROJETOS 
O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivo de 
seccionamento de ação simultânea, que permita a aplicação de impedimento de 
reenergização do circuito. 
Deve considerar o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e a localização de seus 
componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de 
construção e manutenção. 
Os circuitos elétricos finalidades de: comunicação, sinalização, controle e tração elétrica 
devem ser identificados e instalados separadamente. 
O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não 
da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão À terra das parte 
condutoras não destinadas À condução da eletricade. 

3.3.6 SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e 
seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de 
acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. 
Os locais de serviços elétrico, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações 
elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para 
armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. 
Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação 
adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 – Ergonomia, de 
forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das 
tarefas. 
Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo devem atender a regulamentação da 
estabelecida no itens 10.6 e 10.7 desta NR 10 e somente podem ser realizado por 
trabalhadores que atendam a condições de qualificação. 

3.3.7 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS 
Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas pra trabalho, 
mediante os procedimento abaixo: 

 Seccionamento; 
 Impedimento de reenergização; 
 Constatação da ausência de tensão; 
 Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos 

circuitos; 
 Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada; e 
 Instalação da sinalização de impedimento de reenergização. 
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O estado de desenergização deve ser mantido até a autorização para reenergização, 
devendo ser respeitado a sequencia de procedimentos abaixo: 

 Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 
 Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo 

de reenergização; 
 Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções 

adicionais; 
 Remoção da sinalização de impedimento de reenergização; e 
 Desbravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 

Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade 
de energização, devem atender ao estabelecido no item 10.6 da NR 10 apresentado na 
sequência. 

3.3.8 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 
Os trabalhos que exibem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante 
procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas no Anexo I desta NR 10. 
Os serviços energizados, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na 
iminência de ocorrência que possa colocar algum trabalhador em perigo. 
Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações 
de novas instalações ou equipamentos elétricos devem ser previamento elaboradas análises 
de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados, e respectivos procediemtnos de 
trabalho. 
O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar 
situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não 
seja possível. 

3.3.9 HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 
É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico 
na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino (MEC). 
É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e 
com registro no competente conselho de classe. 
É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda as seguintes condições, 
simultaneamente: 

 Receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e 
autorizado; e 

 Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. 
A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições 
estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. 
São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os 
profissionais habilitados, com anuência formal da empresa. 
 Os trabalhadores autorizados devem ser submetidos à exame de saúde compatível com as 
atividades, realizados em conformidade com a NR 7 – PCMSO – Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional e registrado em seu prontuário médico. 
Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das 
situações a seguir: 

 Troca de função ou mudança de empresa; 
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 Retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a trê meses; 
e 

 Modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos 
e organização do trabalho. 

3.3.10 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 
As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de 
proteção contra incêndio e explosão, com dispositivos, como alarmes e seccionamento 
automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos 
ou outras condições anormais de operação, conforme dispões a NR 23 – Proteção Contra 
Incêndios. 

3.3.11 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de 
segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR 26 – 
Sinalização de Segurança, de forma a tender, dentre outras, as situações a seguir: 

 Identificação de circuitos elétricos; 
 Travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; 
 Restrições e impedimentos de acesso; 
 Delimitações de áreas; 
 Sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação 

de cargas; 
 Sinalização de impedimento de energização; e 
 Identificação de equipamento ou circuito impedido. 

3.3.12 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 
Os serviços devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de 
trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, 
assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. 
Os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que 
trata o item 10.8 devem ter a participação em todo processo de desenvolvimento do Serviço 
Especializado e Medicina do Trabalho – SESMT, quando houver. 
Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a 
supervisão e condução dos trabalhos. 
Antes de iniciar os trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto com o responsável, 
devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem 
desenvolvidas no local, de forma a tender os princípios técnicos básicos e as melhores 
técnicas de segurança aplicáveis ao serviço. 

3.3.13 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem 
constar do plano de emergência da empresa. 
Os trabalhadores autorizados devem esta aptos a executar o regate e prestas primeiros 
socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cárdio-respiratória. 
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3.3.14 RESPONSABILIDADES 
Cabe a empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços 
em eletricidade, propor a adotar medidas preventivas e corretivas. 
Cabe aos trabalhadores: 

 Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas 
por suas ações ou omissões no trabalho; 

 Responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e 
regulamentares, inclusive quanto aso procedimentos internos de segurança e saúde; 
e 

 Comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situações que 
considerar de risco para sua segurança e saúde e a de outras pessoas. 

3.3.15 DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os trabalhadores devem interromper suas taregas exercendo o direito de recusa, sempre 
que evidencias de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras 
pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que tomará as 
medidas cabíveis. 
As empresa devem promover ações de controle de riscos. 
Na ocorrência do não cumprimentos das normas constantes nesta NR, o TEM adotará as 
providências estabelecidas na NR 3 – Embargo ou Interdição. 
A documentação prevista nesta NR 10 deve estar permanentemente à disposição dos 
trabalhadores e da fiscalização. 
Esta NR 10, não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra-baixa tensão, 
tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, 
entre fases ou entre fase e terra. 

3.4 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – 
Destacando o PCMAT – Programa de Condições e Maio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção Civil 
Dentre as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, a Norma 
Regulamentadora Nº 18, define as regras de prevenção de acidentes de trabalho para a 
indústria da construção civil. Esta norma foi aprovada pela portaria nº 3.214 de 08/07/1978, 
porém devido aos progressos tecnológicos e sociais seu texto tornou-se defasado, 
necessitando de modificações legais, as quais ocorreram recentemente. A nova Norma 
Regulamentador nº 18 introduz inovações conceituais que aprecem a partir de sua própria 
formulação, uma vez que é a 1ª norma publicada que teve a sua condução final consolidada 
através de negociação clássica nos moldes prescritos pela Organização Internacional do 
Trabalho. 

3.4.1 Objetivo e Campo de Aplicação 
O objetivo da NR18 é a prevenção e o controle de acidentes no ambiente de trabalho da 
construção, seja na indústria de construção civil ou simplesmente em serviços de 
manutenção, pintura, reforma, limpeza ou outros tipos de serviços semelhantes em 
edificação. Obras de urbanização e paisagismo também precisam seguir as diretrizes da NR 
18. Esta norma também proíbe que qualquer trabalhador entre no meio ambiente de 
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trabalho sem estar com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados aos riscos 
inerentes à sua atividade. Essa especificação é apresentada pela própria NR 18.  
Esta norma regulamentadora se relaciona com toda a indústria de construção e tem 
regulamentações para cada tipo de serviço ou meio ambiente de trabalho a que o 
funcionário será exposto. Possui normas aplicáveis desde as áreas de vivência dos 
funcionários no ambiente de trabalho até normas mais específicas para estruturas de 
concreto e metal, escavações, demolições, proteção contra quedas e altura, entre diversos 
outros conteúdos. 
 Comunicação Prévia 

3.4.2 Comunicação Prévia 
É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início das 
atividades, das seguintes informações:  

 endereço correto da obra;  
 endereço correto e qualificação (CEI,CGC ou CPF) do contratante, empregador 

ou condomínio;  
 tipo de obra;  
 datas previstas do início e conclusão da obra;  
 número máximo previsto de trabalhadores na obra. 

Essa comunicação pode ser feita online pelo site http://scpo.mte.gov.br/ do SCPO – Sistema 
de Comunicação Prévia de Obra. 

3.4.3 PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil 
É um documento completo e minucioso cuja ideia central é prevenir acidentes de trabalho 
em todas as fazes da Obra. Estabelece parâmetros mínimos de segurança nos canteiros de 
obras. 
Assim como as ART’s e outros documentos, uma cópia do PCMAT deve ser mantida no 
canteiro de obras. Em caso de fiscalização, deve ser disponibilizada de prontidão. 
São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20, 
ou mais, trabalhadores. 
O PCMAT deve contemplar as exigências do PPRA, por isso a relação entre os 
documentos. Logo Abaixo, no Módulo 4 deste material, comenta-se a diferença entre 
ambos. 
O PCMAT precisa ser colocado em prática antes de as atividades começarem, obviamente, 
e não tem data de validade definida. Com o tempo, no entanto, ele precisa passar por uma 
reavaliação global. 
Essa análise deve ser realizada observando, especialmente, o desenvolvimento da obra e 
as medidas tomadas durante o processo, além da necessidade de ajustes, com a criação de 
novas metas e prioridades de segurança. 
São seis os principais documentos que integram o PCMAT, de acordo com a NR-18. Confira 
cada um deles: 

1. Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho de tarefas e operações 
(riscos de acidentes e doenças ocupacionais, medidas preventivas); 

2. Projeto de execução de proteções coletivas, conforme as etapas da edificação; 
3. Especificações técnicas das proteções coletivas e individuais utilizadas; 
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4. Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT 
(também de acordo com os estágios da construção); 

5. Layout inicial e atualizado do canteiro de obras (previsão de dimensionamento das 
áreas de vivência); 

6. Programa educativo contemplando a temática da prevenção de acidentes (com 
carga horária). 

O profissional responsável pela elaboração do programa pode se munir de várias formas 
para produzi-lo: recorrendo à verificação “in loco”, a entrevistas, a registros escritos e 
fotográficos, a filmagens, à planta do lugar, etc. 
Esse PCMAT deve ser guardado, pelo menos, por 20 anos. O armazenamento deve ser no 
local de origem do projeto, à disposição de todos os interessados e da fiscalização. 
Em termos de vistoria, a interna (também chamada de preventiva) é uma incumbência do 
setor de Engenharia de Segurança do Trabalho. A inspeção externa (que pode acarretar 
punições) é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA). 
Quem pode elaborar os documentos do PCMAT? 
O Ministério do Trabalho publicou a Norma Técnica 96/2009, afirmando que apenas 
engenheiros de segurança do trabalho devidamente registrados no sistema CREA ou no 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) podem desenvolver um PCMAT. 

        Outras informações no site http://www.pcmat.com.br 

3.4.4 Áreas de Vivência 
Ao contrário do que muitos pensam, é muito importante o canteiro de obras apresentar 
implementações para atender as necessidades básicas dos trabalhadores no canteiro. É no 
canteiro de obras que o trabalhador, na maioria das vezes, faz suas refeições, tomam 
banho, passa suas horas de folga e muitos deles moram durante a construção. 
Com isso veio a necessidade de criar com a Norma (NR-18) que exige desde a 
implementação de áreas de lazer e refeitórios até a instalação de ambulatórios médico, 
banheiros, alojamentos, telefone comunitários e bebedouros com água filtrada. Esses 
fatores são essenciais para o bem-estar do trabalhador durante o expediente de trabalho. 
Lembrando que este item deve ser complementado com a NR24 – Condições Sanitárias e 
de Conforto nos Locais de Trabalho. 
Segue alguns elementos fundamentais para garantir o conforto, a higiene e o bem-estar dos 
trabalhadores: 
Vestiários e armários: os trabalhadores têm direito de se vestir num vestuário com 
chuveiro e armário individual. 
Instalações sanitárias: deve ter perfeitas condições de higiene e limpeza contendo 
lavatório, mictório e vaso sanitário, na proporção de um para casa dez trabalhadores. 
Refeitório: deve ser limpo e higiênico com pisos e tampos de mesas feitos de material liso e 
lavável e o mesmo não pode ficar em subsolos ou porões da edificação. 
Alojamentos: os alojamentos só são obrigatórios se os funcionários morarem no canteiro 
de obras e devem dispor de dormitórios confortáveis e arejados e lavanderia. 
Bebedouros: deve haver bebedouros com água potável e filtrada na proporção de um 
bebedouro para cada vinte e cinco trabalhadores. 
Cozinha: Deve conter, se houver a necessidade de preparar refeições. Não pode estar 
ligada às instalações sanitárias. É de uso exclusivo de pessoas destinadas à preparação e 
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manipulação dos alimentos, tendo que haver equipamentos de refrigeração para a 
preservação dos alimentos. 
Lavanderia: se houver trabalhadores alojados na construção fica vedado o direito de haver 
um local que eles possam lavar, secar e passar suas roupas de uso pessoal. Neste local 
deve conter tanques de uso individual ou coletivo, na proporção adequada. 
Ambulatório: Os campos de edificações que houver a presença de mais de 50 
trabalhadores fica obrigatório a presença de um ambulatório com material necessário à 
presença de Primeiros Socorros. Este material mantido sob o uso de pessoas 
especializadas para esta finalidade 
É comprovado através de pesquisas que o canteiro de obras que dispõem destes artifícios 
relacionados ao bem estar do trabalhador, possui melhores resultados no desenvolvimento 
dos trabalhos executados pelos mesmos. 
Manter o seu canteiro de obra limpo e organizado é fundamental para aumentar a eficiência 
da equipe e evitar acidentes. Peça para o seu Mestre de Obras ou Encarregado remover 
diariamente os entulhos e restos de materiais para manter o canteiro sempre limpo e 
organizado. 
Os entulhos e eventuais sobras de materiais devem ser periodicamente coletados em 
caçambas e descartados corretamente. Certifique-se que a empresa contratada realiza o 
descarte correto dos materiais. 

3.4.5 Demolição 
O processo de demolição deve ser cuidadoso e planejado.  A demolição deve seguir 
princípios estruturais, como demolir antes as paredes apenas se as estruturas forem de 
concreto armado ou metálicas. As instalações elétricas, água, inflamáveis, líquidos, entre 
outros, devem ser desligados, protegidos ou isolados. 
As construções vizinhas à obra devem ser examinadas, prévia e periodicamente, para 
preservar a sua estabilidade a integridade física de terceiros. 
Antes de Iniciar a demolição pelos elementos mais perigosos, tais como, vidros, ripados, 
estuques e outros elementos frágeis. 
As escadas dever ser mantidas desimpedidas para a circulação de emergência e somente 
serão demolidas a medida que forem sendo retirados os materiais dos pavimentos 
superiores. 
Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos 
mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material. 
A remoção de entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material 
resistente, com inclinação máxima de 45º, fixada à edificação em toso os pavimentos. 
Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente 
umedecidos. 

3.4.6 Escavações, Fundações e Desmonte de Rochas 
A área de trabalho deve ser previamente limpa, e escorados muros, edificações vizinhas e 
todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação. 
Quando existir cabos subterrâneos de energia elétrica nas proximidades das escavações, os 
mesmos só poderão ser iniciadas quando os cabos estiverem desligados. 
Os Taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m devem ter sua 
estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim. 
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Para escavações a céu aberto, serão observadas as condições exigidas na NBR9.061/85 – 
Segurança de Escavação a Céu Aberto. 
As escavações com mais de 1,25m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas. 
Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior a 
metade da profundidade, medida a partir da borda do talude. 
As escavações realizadas em vias públicas ou canteiros de obras dever ser sinalizadas. 
Em escavações e fundações sob ar comprimido, deve ser obedecido o disposto no Anexo 
Nº6 da NR 15 – Atividades e Operações Insalubres. 

3.4.7 Carpintaria 
As operações com máquinas e equipamentos de carpintaria, devem ser realizados por 
trabalhador qualificado e treinado. 
A serra circular deve atender as disposições a seguir: 
Ser dotada de mesa estável, com fechamento de duas faces inferiores anterior e posterior, 
construída em madeira resistente e de primeira qualidade, material metálico ou similar de 
resistência equivalentes, sem irregularidades, com dimensionamento suficiente para 
execução das tarefas; 

 Ter carcaça do motor aterrada eletricamente; 
 O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando 

apresentar trincas, dentes quebrados, ou empenamentos; 
 As transmissões de força mecânica devem estar protegidas obrigatoriamente por 

anteparos fixos e resistentes; 
 Ser provida de coifa protetora do disco e coletor de serragem. 

A carpintaria deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura capaz de 
proteger os trabalhadores contra quedas de materiais e intempéries. 

3.4.8 Armações de Aço 
No setor de armação, deve haver bancada firme e estável, telhado de proteção contra 
queda de materiais e intempéries e lâmpadas protegidas contra a projeção de faíscas e 
impacto.  
Ao longo do canteiro, deve-se evitar possíveis acidentes com a queda sobre as armaduras. 
Quando necessárias, as esperas para pilares precisam ter tampões plásticos em cada 
extremidade de armadura. 
Durante a descarga de vergalhões de aço, o local deve ser isolado e sinalizado. 

3.4.9 Estruturas de Concreto 
O cuidado, além das armaduras, deve estar no cimbramento (apoio e estabilização) das 
formas, para que não colapsem durante a concretagem. Devem permanecer na laje a 
concretar apenas aqueles que realmente forem indispensáveis.  
Quando ocorrer a protensão de armaduras, deve-se isolar o local e impedir que pessoas 
circulem em torno do macaco ou sobre ele, com vistoria prévia de profissional habilitado. 
Durante a desforma devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre de seções de 
fôrmas e escoramentos, com a amarração das peças e o isolamento e sinalização nos 
níveis abaixo da desforma. 
As conexões dos dutos transportadores de concreto devem possuir dispositivos de 
segurança para impedir a separação das partes, quando o sistema estiver sob pressão. 
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No local onde de concretagem, permanecer apenas pessoal indispensável para a execução 
desta tarefa. 
Os vibradores de imersão e de placas devem ter dupla siolação e os cabos de ligação ser 
protegidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem, devendo ser inspecionados 
antes e durante a utilização. 

3.4.10 Estruturas Metálicas 
Quando falamos de estruturas metálicas, deve ser montado um piso provisório abrangendo 
toda a área do piso inferior em que se estiver trabalhando com rebitagem, parafusagem ou 
soldagem. 
O funcionário que estiver executando as ligações com essas técnicas precisa ter um 
recipiente para depositar os restos de sua atividade, evitando que jogue ou caiam em queda 
livre. 
Os elementos componentes da estrutura metálica não devem possuir rebarbas. 
Quando for necessária a montagem, próximo às linhas elétricas energizadas, deve-se 
proceder ao desligamento da rede, afastamento dos locais energizados, proteção das 
linhas, além do aterramento da estrutura equipamentos que estão sendo utilizados. 

3.4.11 Operações de Soldagem e Corte a Quente 
Para soldas utilizar sistemas de exaustão de fumos originados no processo de solda e corte, 
vem como na utilização de eletrodos  revestidos. 
O dispositivo usado deve ter isolamento adequando a corrente usada, a fim de evitar a 
formação de arco elétrico ou choques no operador. 
As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso das chamas na saída do 
cilindro de chegada do maçarico. 
Os equipamentos de soldagem elétrica dever ser aterrados. 

3.4.12 Escadas, Rampas e Passarelas 
As escadas podem ser fixas ou de mão. Todo desnível acima de 40 cm precisa ser vencido 
por escada ou rampa. Para as escadas fixas, devem possuir largura mínima de 0,80 m, com 
patamares a cada 2,90 m, corrimões e rodapés. As escadas móveis podem ser usadas, mas 
em locais sem risco de queda de objetos, ou ainda com 1,00 m de sobra do piso superior de 
onde forem ser apoiadas. 

3.4.13 Medidas de Proteção Contra Quedas de Altura 
Ao longo de todo o perímetro dos edifícios é preciso proteger os funcionários da queda por 
meio de guarda-corpo (EPC), com tela ou bandejas. Só não irá haver esse dispositivo nos 
elevadores de transporte de carga, com devido isolamento e rampas nas adjacências. 
Aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. 
As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte vertical de materiais e 
equipamentos, e poços de elevador devem ser protegidas por guarda-corpo (EPC). 
A proteção contra queda, quando construída de anteparos rídos, em sistema de guardo-
corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: 

 Ser construída com altura de 1,20m para o travessão superior e 0,70m para o 
travessão intermediário; 

 Ter rodapé com altura de 0,20m; 
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 Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o 
fechamento seguro da abertura. 

Um equipamento muito utilizado e exigido para a segurança de funcionários trabalhando em 
altura é a linha de vida. 
A linha de vida e projetado para cada situação, possibilitando que o trabalhador fique 
amarrado, através de cabo de aço e seu cinto de segurança, com dois talabares, permitindo 
sua movimentação segura e eficaz. 

 
Figura 26. Exemplo de Linha de Vida Horizontal 

3.4.14 Andaimes e Plataformas de Trabalho 
Os andaimes podem ser fachadeiros ou localizados. Em ambos os casos é necessário piso 
estável e guarda-corpo de proteção, também. Quando móveis (balancins), não podem ser 
suspensos por cordas produzidas em materiais naturais ou fibras artificiais. Devem, 
portanto, ter sustentação em cabos de aço. A fibra sintética (com anexo próprio na NR para 
suas especificações) só pode ser usada em cadeira (balancim individual). 

3.4.15 Cabos de Aço e Cabos de Fibra Sintética (alterado pela Portaria 13, de 09.07.2002) 
A especificação e o dimensionamento dos cabos de aço utilizado em obra devem constar no 
PCMAT ou em projeto de dimensionamento e especificação técnica (memorial descritivo) do 
equipamento. 
Deve-se verificar a existência de programa de manutenção e inspeção para cabos de aço. 
Quando o cabo de sustentação estiver em contato com arestas ou quinas vivas, dever ser 
protegido contra atrito, garantindo-se um raio mínimo de curvatura de, no mínimo, 8 vezes o 
diâmetro do cabo através de dispositivo específico para tal fim. 
Os cabos de aço devem ser inspecionados periodicamente quando em uso, devendo ser 
substituído quando apresenta qualquer uma das seguintes situações: 

 Oxidação com o comprometimento de sua resistência; 
 Arames rompidos visíveis cima de 6 fios em um passo ou e fios em uma perna; 
 Diminuição do diâmetro nominal do cabo em amis de 5% ou desgaste por abrasão 

dos fios externos em amis de 30%; 
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 Distorção no cabo, tais como: dobra (nó), amassamento ou gaiola de passarinho. 
PASSO: é a distância em que a perna da uma volta completa em torno da alma do cabo. 
PERNA: conjunto de arames torcidos em forma de hélice. 
ALMA: centro em torno do qual as pernas são dispostas em forma de hélice. 
Quando da utilização de cabos de fibras sintética, deve ser feita inspeção externa 
observando=se a capa da corda se está em perfeitas condições, com diâmetro constante, 
sem cortes, fios partidos, partes queimadas, sem desgastes significativos por abrasão e sem 
suspeita de contaminação por produto químico nocivo à sua estrutura. A inspeção interna 
deve ser feita palpando-a em todo o comprimento. A corda não deve apresentar caroço, 
inconsistência à dobra, emagrecimento da alma, movimentação ou folga entre a capa e a 
alma. Deve ser observado que as cordas de poliamida possuem vida útil de, no máximo, 4 
anos de 1 ano para situações severas de trabalho. 
As especificações técnicas dos cabos e cordas utilizadas devem permanecer na obra a 
disposição da fiscalização. 

3.4.16 Alvenaria, Revestimento e Acabamentos 
Deve-se utilizada técnicas que garantem a estabilidade das paredes de alvenaria da 
periferia, como, travamento a ser executado logo após o levantamento da alvenaria, em 
intervalos de 1 metro, em caso de ocorrência de ventos fortes, objetivando diminuir o riscos 
de desabamento, recomenda-se executar de duas em duas fiadas, com intervalor 
suficientes para a secagem da massa. 
Os quadros e tomadas energizadas devem ser protegidos e se possível a corrente elétrica 
deve ser desligada quando da realização de serviços de revestimento e acabamento. 

3.4.17 Serviços em Telhados 
Para trabalhos em telhados, verificar o uso de cinto de segurança pelos trabalhadores 
envolvidos e quando necessário utilizar o sistema de linha de vida. 
A área do local de execução dos serviços deve estar efetivamente limpa, isolada e 
sinalizada ou protegida contra projeção de materiais. 
É proibido o trabalho de telhados sobre fornos ou qualquer outro equipamento do qual haja 
emanação de gases provenientes de processos industriais, devendo o equipamento ser 
previamente desligado, pra a realização desses serviços. 
É proibido o trabalho em telhado com chuva ou vento, bem como concentrar cargas num 
mesmo ponto. 

3.4.18 Serviços em Flutuantes 
Em qualquer atividade na qual o trabalhador, mesmo quando utilizando cinto de segurança, 
tenha a possibilidade de cair n’água, com profundidade superior a 1,60) deve ser usado 
obrigatoriamente um equipamento de flutuação. 
Além dos botes equipados, é obrigatória a presença permanente de profissionais treinados 
em primeiros socorros e ressuscitamento cardiorrespiratório. 
O sistema de iluminação deve ser estanque para evitar o risco de choque elétrico. 
As superfícies de trabalho, mesmo molhadas, não devem ser escorregadias. 
Observar se o sistema de guarda-corpo e rodapé foi dimensionado para resistir aos esforços 
solicitantes e se atende aos requisitos do item 18.13.5 da NR 18. 
Verificar a qualificação dos profissionais conforme prevista no item 18.37.5 da NR18. 
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Os coletes salva-vidas devem ficar em local visível e de fácil acesso, com os treinamentos, 
para utiliza-los. 
É obrigatório a instalação de extintores de incêndio em número e capacidade adequados, 
principalmente com utilizado de inflamáveis, nos trabalhos. 
Utilização de botas com elástico lateral para facilitar a retirada caso o trabalhador caia na 
água. 

3.4.19 Locais Confinados 
Nas atividades de trabalho em local confinado deve ser observado: 

 Identificação dos riscos, áreas e etapas em que ocorrem; 
 Identificação dos trabalhadores, suas funções, tipo de avaliação, acompanhamento 

médico de sua aptidão física; 
 Treinamento e monitoramento necessário para execução segura das atividades. 

O item 18.26.4 da NR 18 regulamenta sobre as medidas de proteção contra incêndio em 
locais confinados. 
Os trabalhadores devem receber treinamento específico, com carga horária definida, 
realizado antes do início das atividades e com emissão de certificado. 
Verificar o controle de fornecimentos e manutenção dos EPI. 
Deverá haver inspeção prévia e elaboração de ordem de serviço com os procedimentos a 
serem adotados são denominados nos programas ISO de APR (Análise Preliminar de Risco) 
e APT (Análise Preliminar de Tarefas), devendo constar no PCMAT com PPR (Programa de 
Proteção Respiratória, além da previsão de liberação de entrada do trabalhador no local 
confinado (APT – Autorização para o Trabalho), isto é, deve haver um documento de 
liberação para o trabalho. Neste documento deve constar, o nome do trabalhador, seu tipo 
sanguíneo, local data e horário de entrada e saída, atividade a ser exercida, EPC e EPI 
necessários, nome legível do responsável pela liberação e sua respectiva assinatura, e 
contra recibo do trabalhador. 
A boca de visita não deve estar obstruída durante a realização das atividades, a fim de 
propiciar o fácil resgate do trabalhador. 

3.4.20 Instalações Elétricas 
O trabalhador qualificado deve ser um profissional comprovadamente capacitado, conforme 
o disposto no item 18.37.5 da NR 18 e treinado conforme disposto na NR 10. O supervisor 
dos serviços em energia elétrica deverá ser um engenheiro habilitado para o exercício da 
atividade. 
Na realização de qualquer operação com circuito energizado, além das medidas de proteção 
complementares, é obrigatória a presença do supervisor durante todo o serviço. 
Observar, sempre, durante a inspeção se existem partes de fios condutores ou cabos de 
terminais e conectores de ligação e partes de equipamentos elétricos sem o apropriado 
isolamento, capa de proteção, invólucro de segurança ou barreira adequados, de forma a 
proteger contra contatos involuntários com as partes ou componentes energizados. 
As emendas e conexões devem estar mecanicamente firmes e permitir o perfeito contato 
elétrico, com a área de contato igual ou maior à seção dos condutores que interligam. 
A fita utilizada no isolamento deve ser de boa qualidade, isolando cabos e fios elétricos 
mesmo exposta a intempéries. 
Os condutores elétricos devem ser estendidos em conduites, eletodutos, eltrocalhas, etc... 
de forma a não obstruírem a passagem de pessoas máquinas e materiais. 
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Os circuitos elétricos devem estar instalados a uma distância que evite contatos casuais ou 
involuntários, ou estarem protegidos por obstáculos (telas, perfis tubulares, divisórias, etc), 
invólucros (quadros, painéis, bastidores, etc), donduites, eletrodutos, calhas, canaletas, 
placas de concreto ou outros dispositivos que ofereçam resistência a esforços mecânicos, 
umidade ou agentes corrosivos. 
Não permitir condutores sobre o piso. 
As fiações e cabeações inoperantes, ou seja, não mais necessárias, deverão ser eliminadas 
para evitar acidentes por engano e evitar o acúmulo desnecessário de fios espalhados pelo 
canteiro. 
As chaves de seccionamento elétrico deverão ser instaladas a montante dos dispositivos de 
proteção (disjuntores, eletromagnéticos, etc), de forma a permitir o seu manuseio seguro 
com o seccionamento da chave. 
Os dispositivos adequados de parada e partida de máquinas e/ou equipamentos são os 
interruptores, botoeiras e chaves acionadoras que permitam manobras simultaneamente À 
operação, e devem ser instalados em posição segura de acionamento. 
Não permitir o uso de fusíveis improvisados ou inadequados, pois, na ocorrência de uma 
sobrecarga, além do superaquecimento do sistema com o consequente incêndio, pode 
provocar a “queima” das máquinas e/ou equipamento ligados no circuito. Devendo, os 
fusíveis, serem projetados com capacidade adequada ao circuito a proteger, devendo 
sempre serem substituídos ou utilizar disjuntores mais modernos. 
As redes de alta tensão deverão ser instaladas em elementos de destruição (dutos, 
canaletas, calhas, leitos, etc) separados e independentes dos demais circuitos existentes. 
O distanciamento mínimo deverá ser de 5m de altura, quando instalados, em arramento de 
veículos, e de 3m de altura, para demais situações. 
Quando abaixo de 2,5m, os elementos de destruição deverão possuir invólucros de proteção 
contra acessos e choque mecânicos. 
Cuidado especial deverá ser tomado para as redes de alta tensão da concessionária local 
em logradouros públicos, especialmente quando a obra interferir nessa rede. Nesse caso 
deverá ser solicitada proteção adicional a concessionária ou instaladas barreiras nos limites 
da zona de risco, com sinalização adequada. 
Deve ser construída, preferencialmente, uma casa de força adequada para abrigar os 
equipamentos (Subestação). 
Na impossibilidade, fazer o isolamento por meio de carca ou barreira, devendo o portão ser 
mantido permanentemente fechado e sinalizado o perigo. 
Em caso de cerca metálica, esta deverá estar devidamente aterrada. 
Aterramento elétrico de estruturas é a conexão dessas a uma massa com potencial zero 
(menor que, 10 Ohms) através de condutores na cor verde ou verde e amarelo. 
Esses condutores deverão estar interligados a uma malha de aterramento constituída por 
eletrodos (hastes) geralmente de cobre, instalados no solo. 
Deverão ser inspecionadas as conexões entre condutor de aterramento e malha de 
aterramento através de caixas de inspeção. 
A verificação da resistência elétrico do solo (medição ôhmica) é feita por um aparelho 
denominado terrômetro e deve ser realizada por engenheiro eletricista.  
Não deve ser permitida a ligação simultânea de mais de um equipamento à mesma tomada, 
salvo se a instalação for projetada para esta finalidade. 
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3.4.21 Equipamentos de Proteção Individual 
A NR 18 incorpora todos os preceitos relativos a EPI definidos na NR 6, adicionando, tão 
somente, algumas considerações referentes ao cinto de segurança. Nesse sentido, 
classifica o equipamento em dois tipos segundo a função que dele se vai requerer: 

 Abdominal – usado como limitador de curso, especialmente nos casos de trabalhos 
em postes; e 

 Pára-quedista – utilizado em todas as atividades em que haja risco de queda, 
obrigatoriamente acoplado ao dispositivo trava – queda e com dois talabares, 
permitindo que o trabalhador nunca fique desprendido, ao se deslocar. 

Relativo ao cinto para-quedista é frequente o seu uso incorreto, muitas vezes preso apenas 
na região abdominal, outras sem estar preso a cabo guia independer, devendo tal situação 
ser objeto de atenção durante utilização. 
Aceitar somente os equipamentos com Cerificado de Aprovação. 
Os trabalhadores deverão receber instruções sobre a utilização correta, guarda e 
conservação  dos EPI. 

3.4.22 Armazenamento e Estocagem de Materiais 
Os almoxarifados, depósitos e outros locais de estocagem de materiais e equipamentos 
devem permanecer sempre organizados e limpos. 
A pilhas de material devem ser feitas de forma que a retirada progressiva dos mesmos não 
ponha em risco a segurança dos trabalhadores durante o seu manuseio. O empilhamento 
improvisado pode acarretar o desmoronamento durante a retirada dos materiais. 
O engenheiro da obra poderá informa sobre a ordem cronológica de utilização dos materiais, 
e determinar a sequência do armazenamento. 
Os materiais que não necessitam de cuidados especiais (pedras, areia, barro, etc) devem 
ser estocados sobre superfícies resistentes, niveladas e secas, não obstruindo as áreas de 
circulação de pessoas e materiais. 
O PCMAT deve contemplar as exigências quanto a esses materiais, seu uso, estocagem e 
orientação do pessoal responsável por sua guarda e utilização. 
O madeiramento de sobre, não deve ficar muito tempo na obra, buscando-se o remoção 
para descarte ou reciclagem desobstruindo a obra. 
O local de armazenamento deve ser sinalizado, isolado, arejado e protegido contra 
intempéries. O transporte dos cilindros deve ser cuidadoso e de acordo com as normas 
vigentes de manuseio de transporte de cargas perigosas. 

3.4.23 Proteção Contra Incêndio 
É obrigatória a adoção de medidas que atenda, de forma eficaz, Às necessidades de 
prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividade, máquinas e 
equipamentos do canteiro de obras. 
Essas medidas, são: 

 Instalação elétrica do canteiro projetada e executada dentro dos padrões de 
segurança; 

 Estocagem de materiais inflamáveis e/ou explosivos em locais adequados, protegidos 
e sinalizados. 

 Extintores e/ou outro equipamento de combate ao fogo em seu início, dimensionados, 
sinalizados e instalados no canteiro de obras; 
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 Sinalização de segurança em toda a obra; 
 Treinamento de pessoal em prevenção e combate a incêndios. 

É proibido a execução de serviços de soldagem e cote a quente nos locais onde estejam 
depositadas, ainda que temporariamente, substâncias combustíveis, inflamáveis e 
explosivas. 
Atentar para a importância das medidas de segurança nos trabalhos em locais confinados e 
onde se utiliza produtos inflamáveis, combustíveis ou explosivos, em virtude do alto risco 
envolvido nessas atividades. 

3.4.24 Sinalização de Segurança 
O canteiro de obras deve ser sinalizado com o objetivo de: 

 Identificar os locais de apoio que compõem o canteiro de obras; 
 Indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; 
 Manter comunicação através de avisos, cartazes ou similares; 
 Advertir contra perigo de contato ou acionamento acidental com partes móveis das 

máquinas e equipamentos; 
 Advertir quando a risco de queda; 
 Alertar quanto à obrigatoriedade de uso de EPI, específico para a atividade 

executada, com a devida sinalização e advertência próximas ao posto de trabalho; 
 Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por 

grua, guincho e guindaste; 
 Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra; 
 Advertir contra risco de passagem de trabalhadores onde o pé direito for inferior a 

1,80m; 
 Identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e 

radioativas. 
O colete ou as tiras refletivas devem ser usadas por todos os trabalhadores expostos, 
principalmente se o trabalho for noturno e em via pública. 
A sinalização deve ficar em locais bem visíveis e que não atrapalhem o tráfego de veículos 
e/ou pedestres. 

3.4.25 Treinamento 
Todos os empregados devem receber treinamentos admissional e periódico, visando a 
garantir a execução de suas atividades com segurança. 
O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de 6 horas, ser ministrado dentro 
do horário de trabalhom antes de o trabalhador inicias suas atividades, constando de: 

 Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho; 
 Riscos inerentes a sua função; 
 Uso adequando dos EPI’s; 
 Informações sobre os EPC’s, existentes no canteiro de obra. 

O treinamento periódico deve ser ministrado: 
 Sempre que ser tornar necessário; 
 Ao início de cada fase da obra. 

Os Trabalhadores deve receber cópias dos procedimentos e operações a serem realizadas 
com segurança. 
A empresa deve oferecer opções alternativas quando o trabalhador for analfabeto. 
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3.4.26 Ordem e Limpeza 
O canteiro de obra organizado e limpo, com vias de circulação desimpedidas, é um 
importante fator de prevenção de acidentes. 
O rejeitos de origem mineral devem ser previamente umedecidos par evitar a formação de 
poeiras. 
Não permitir que entulhos, principalmente madeiramento de formas e escoras, sejam 
atirados em queda livre. 
O canteiro deverá dispor de caixas de coleta e remoção de lixo e rotina de retirada 
periódica. 

3.4.27 Tapumes e Galerias 
Muros eventualmente existentes na área periférica do terrno, quando não impedirem o fluxo 
normal da obra, podem ser considerados como barreira, desde que atendam à altura 
mínima de 2,20m. 
A título de orientação pode-se recomendar a construção de uma base (de pedra, concreto, 
alvenaria, etc) com altura de 30cm, objetivando a proteção da madeira contra a umidade 
natural do terreno e consequentemente o aumento de sua durabilidade. 
Em caso de necessidade de realização de serviços sobre o passeio, a galeria deve ser 
executada na via pública, devendo neste caso ser sinalizada em toda sua extensão. 
O tapume aqui referido não deve ter altura e sim largura mínima de 1m e ser instalado na 
extremidade externa da cobertura da galeria, a 45°. 
A cobertura da galeria não deve ser utilizada como local de armazenamento ou colocação 
de qualquer tipo de material, devendo, ainda, ser objeto de limpeza e remoção sistemática 
de entulhos ou similares. 
Verificar no PCMAR a previsão de implantação dessas medidas de proteção e, dependo da 
etapa da obra, se já estão efetivamente implementadas.  Caso a obra esteja desobrigada de 
ter PCMAR, esta providência deverá estar prevista em projeto específico elaborado por 
engenheiro habilitado, com apresentação da respectiva ART. 
A proteção de tela é obrigatória em todas as situações em que a obra estiver sendo 
edificada junto às divisas do terreno (faceando os limites do terreno) e só poderá ser retirada 
quando estiver concluída a vedação da periferia nesses trechos. 
Caso a distância seja superior a 3m, também deve ser instalado tapume, em conformidade 
com o item 18.30.1 desta NR 18. 

3.4.28 Acidente Fatal 
Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a doção das seguintes medidas: 
Comunicas o acidente, de imediato, À autoridade policial competente e ao órgão regional do 
Ministério do Trabalho, que repassará imediatamente ao sindicato da categoria profissional 
do local da obra; 
Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua 
liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do 
Trabalho. 

3.4.29 Dados Estatísticos 
O empregador deve encaminhar por meio do serviço de postagem, à FUNDACENTRO, o 
Anexo I, Ficha de Acidente do Trabalho, desta norma até 10 dias após o acidente, mantendo 
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cópia e protocolo de encaminhamento por um período de 3 anos, para fins de fiscalização 
do órgão regional competente do Ministério do Trabalho. 
A ficha de Acidente do Trabalho refere-se tanto ao acidente fatal, ao acidente com e sem 
afastamento, quanto a doença do trabalho. 

3.4.30 CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes nas Empresas da Indústria da Construção 
Civil 

A empresa que possuir na mesma cidade 1 ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho, 
pode organizar CIPA centralizada. 
A CIPA centralizada será composta de representantes do empregador e dos empregados, 
devendo ter pelo menos 1 representante titular e 1 suplente , por grupo de até 50 
empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho, respeitando a paridade 
prevista na NR 5. 
A empresa que possuir 1 ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com 70 ou mais 
empregados em cada obra, fica obrigada a organiza CIPA por obra. 
Aplicam-se às empresas da indústria da construção civil as demais disposições previstas na 
NR 5, naquilo em que não conflitar com o disposto neste item desta Nr. 

3.5 NR 33 – Espaços Confinados 
Espaços confinados são ambientes muito comuns dentro da área industrial e, devido a 
características específicas, requerem bastante cuidado por parte de todos os trabalhadores 
que interajam direta ou indiretamente com esses locais a fim de prevenir acidentes. Mas, 
afinal, você sabe exatamente o que é espaço confinado? 
A norma NBR 16577 (Espaço confinado: prevenção de acidentes, procedimentos e medidas 
de proteção) determina requisitos para identificar e caracterizar espaços confinados, como 
também para implantar um sistema de gestão a fim de garantir a segurança dos 
trabalhadores que estão em contato com esses locais. Segundo esta norma, espaços 
confinados são áreas não projetadas para ocupação humana contínua, que possuem 
condições limitadas de acesso e de saída, cuja ventilação é ruim ou inexistente e ainda 
exista deficiência ou alto nível de oxigênio. A NBR 16577, junto da Norma Regulamentadora 
33 (Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados), são importantes fontes de 
informação em relação ao tema discutido neste texto. É fundamental que se siga as 
recomendações presentes nessas diretrizes quando se trata de trabalho em ambientes 
confinados. 
Esses ambientes podem ser encontrados em setores não só industriais, mas também de 
serviços, tais como: indústria siderúrgica, indústria de petróleo, serviço de eletricidade, 
serviços de telefonia, construção civil, entre outros. Apesar de estarem presentes em 
diversos segmentos, as atividades realizadas nesses ambientes podem ser, basicamente, 
resumidas em:  

 execução de manutenção, limpeza e reparos; 
 inspeção ou instalação de equipamentos; 
 operações de salvamento e resgate de acidentados. 

A equipe de trabalho de um espaço confinado pode ser dividida em responsável técnico, 
supervisor de entrada, vigia e trabalhadores autorizados. Cada um deles cumpri funções 
específicas do procedimento de trabalho dentro desses ambientes. Entenda as funções 
principais de cada um:  



 
 

60 

 responsável técnico: indicado por escrito pelo empregador, é o profissional habilitado 
para identificar os espaços e estruturar medidas técnicas de prevenção —
 administrativas, pessoal, de emergência e resgate; 

 supervisor de entrada: responsável pela emissão, implementação, encerramento e 
cancelamento da PET (Permissão de Entrada e Trabalho) — formulário com 
procedimentos a serem feitos antes da entrada do trabalhador; 

 vigia: monitorar e proteger os trabalhadores autorizados, observando a execução do 
trabalho e adotando os procedimentos de emergência caso ocorra alguma anomalia 
durante a atividade; 

 trabalhador autorizado: cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos 
treinamentos a fim de garantir que o trabalho seja bem-feito e com segurança. 

O procedimento de trabalho dentro do espaço confinado varia de acordo com a empresa e 
as configurações do local. Esse procedimento deve ser elaborado pelo responsável técnico 
e conter aplicações e objetivos claros, referências bibliográficas, responsabilidades e 
competências dos trabalhadores selecionados, medidas para gerenciamento da PET, 
metodologia para análise de riscos e especificação dos equipamentos e dispositivos para 
controle dos riscos. É importante ressaltar que os procedimentos de trabalho e a permissão 
de entrada e trabalho precisam ser revistos periodicamente a fim de verificar sua atualização 
e aplicação. Caso necessário, devem ser adotadas medidas de controle adicionais ou 
modificações nas existentes. Todos os envolvidos nos trabalhos em espaços confinados 
devem ter autorização para interromper todo e qualquer tipo de trabalho ao constatar risco 
grave e iminente, abandonando o local imediatamente.  
Devido às circunstâncias em que se encontram os espaços confinados — dificuldades de 
movimentação, falta de ventilação e abertura de entrada e saída restrita — os riscos de 
acidentes de trabalho tornam-se bastante altos. Os riscos de atuar nesse meio são:  

 riscos físicos: ruído, calor e umidade são encontrados com frequência nesses 
ambientes; 

 riscos químicos: a presença de contaminantes e deficiência de oxigênio provocam 
asfixia, intoxicação e até a morte em casos mais graves; 

 riscos biológicos: ratos, morcegos e insetos têm acesso fácil a espaços confinados e 
são vetores de doenças contagiosas como hospedeiros intermediários. É um 
ambiente propício a micro-organismos patogênicos; 

 riscos ergonômicos: como o acesso e a movimentação são limitados, ambientes 
confinados podem exigir posturas desconfortáveis ou esforços excessivos; 

 riscos mecânicos: refere-se a trabalho em altura, inundação, impacto de ferramentas 
e materiais, erosões, desabamentos. 

Para minimizar os riscos de acidentes, é essencial que empregadores e empregados 
atendam às diretrizes presentes tanto na NBR 16577 quanto na NR 33. Entre os principais 
cuidados destacam-se: descontaminação dos locais de trabalho, instalação de 
equipamentos de ventilação (confira o post sobre ventilação em espaços confinados), 
sinalização adequada, isolamento da área, uso de equipamentos de proteção individual e 
manutenção de limpeza. Cabe salientar que é dever do empregador garantir que todos os 
trabalhadores que exercerem atividades em espaços confinados tenham acessos aos 
equipamentos obrigatórios que devem estar listados na PET. 

  Treinamento em espaços confinados 
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De acordo com a NR 33, trabalhadores autorizados, vigias e supervisores de entrada devem 
receber treinamento periódico a cada 12 meses. A carga horária e o conteúdo programático 
do curso variam com a atuação do empregado. Como o conteúdo programático abrange 
diversas áreas de conhecimento, a capacitação deve ser ministrada por equipes 
multidisciplinares, composta por profissionais de Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho, bombeiros, entre outros. A seleção dos instrutores ou empresa de treinamento é 
uma incumbência do responsável técnico do espaço em questão. Deve-se levar em conta o 
currículo do profissional a partir do conteúdo programático que ele ministrará. Terminando o 
treinamento, um certificado com os devidos dados técnicos dever ser emitido. Ainda é 
importante ressaltar que é dever do empregador desenvolver e implantar os programas de 
capacitação. 
Exemplos de Espaços Confinados na Construção Civil: Poços, valas, trincheiras, esgotos, 
escavações, caixas, caixões, shafts (passa-dutos), forros, espaços limitados ou reduzidos e 
dutos   

3.6 NR 35 – Trabalhos em Altura 
Toda atividade executada acima de dois metros e com risco de queda é considerada como 
um trabalho em altura de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esse tipo 
de trabalho pode acontecer em diversos setores, mas é bastante comum na construção civil. 
Trabalhos em plataformas e andaimes, montagem e desmontagem de estruturas, pinturas 
de apartamentos são outros trabalhos em altura que podem ser encontrados não só na 
construção civil. 
Quais são os riscos desse trabalho? 
Se não for feito com segurança, esse trabalho oferece alguns riscos para a vida de quem 
está executando. Mais especificamente, segundo dados do MTE, 40% dos acidentes de 
trabalho no Brasil estão ligados a quedas de profissionais no trabalho em altura na 
construção civil. 
Veja a seguir quais são as principais causas de incidentes por queda no trabalho em altura 
na construção civil: 

 Uso inadequado ou falta de equipamentos de segurança; 
 Excesso de trabalho; 
 Falta de planejamento; 
 Falta de capacitação e treinamento; 
 Excesso de confiança; 
 Não ter supervisão constante; 
 Não executar uma análise de risco previamente. 

É claro que esses são apenas alguns dos muitos motivos existentes. Existem outros que 
podem estar por trás dos acidentes de trabalho na construção civil relacionados ao trabalho 
em altura. Por isso é importante sempre ficar atento a dicas para tentar evitar ao máximo 
esses tipos de incidentes. 
Como evitar esses riscos? 
Como uma forma de aumentar a segurança dos trabalhos em altura foi criada, em 2010, a 
Norma Regulamentadora 35 (NR 35). Ela entrou em vigor em 2012 e desde então 
estabelece requisitos mínimos e medidas de proteção para o trabalho em altura. Tudo isso 
para garantir a segurança dos trabalhadores do setor. 



 
 

62 

Todas as orientações da NR 35 são relacionadas tanto às responsabilidades da empresa 
quanto dos trabalhadores. Ambos devem segui-las. 
As empresas oferecendo os equipamentos de segurança, por exemplo, e os trabalhadores 
se recusando a executar um serviço que não esteja de acordo com os quesitos de 
segurança necessários. 
Na ementa da norma, alguns pontos são destacados, tais como: planejamento e execução 
dos trabalhos em altura, a importância do treinamento, os equipamentos de proteção e 
ancoragem necessários, além das técnicas de emergência e resgate. 
Confira ainda quatro dicas importantíssimas para evitar acidentes no canteiro de obras e 
destacar a importância da segurança 
Treinamento 
A construtora deve oferecer treinamentos, tanto teóricos quanto práticos, periodicamente 
aos trabalhadores que executam o trabalho em altura. Isso vai servir para que eles 
entendam realmente o que é esse tipo de trabalho e quais os cuidados que precisam ter. 
Essas capacitações devem ser ministradas por instrutores que tenham experiência no 
assunto. Além disso, os treinamentos precisam conter questões como normas aplicadas ao 
trabalho em altura na construção civil, medidas de prevenção, condutas em situações de 
emergência, como usar os equipamentos de proteção e como fazer uma análise preliminar 
de risco. 
Análise preliminar de risco 
A análise preliminar de risco (APR) identifica os possíveis riscos de acidentes em um 
determinado trabalho. Ela deve ser feita antes da execução da tarefa. 
Além de considerar o risco de queda, precisa levar em conta a sinalização no local e seu 
entorno além da presença de riscos adicionais, como condições meteorológicas, explosão e 
possibilidade de resgate. 
Supervisão constante 
Outra dica importante é que todo trabalho de altura na construção civil deve ter um 
supervisor para conferir se tudo está sendo feito da maneira correta, seguindo as normas de 
segurança. 
Equipamentos de segurança 
Os equipamentos de segurança são fundamentais para prevenir possíveis acidentes de 
trabalho no canteiro de obras. É importante que sejam selecionados de acordo com o grau 
de eficiência, resistência e conforto mais adequado para cada trabalho. 
Esses equipamentos de proteção precisam passar por inspeções rotineiras a fim de verificar 
desgastes e defeitos decorrentes do uso contínuo deles. 

3.7 Outras Normas e Comparações 

3.7.1 NR21 – Trabalho a Céu Aberto 
Nos trabalhos realizados a céu aberto é obrigatória a existência de abrigos, ainda que 
rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. Sendo exigidas medidas 
especiais que protejam os trabalhadores contra insolação excessiva, o calor, o frio, a 
umidade e os ventos inconvenientes. Em muitos casos a fiscalização exige que o 
empregador forneça protetor solar para trabalhadores se protegerem dos raios solares, e 
EPIs adequados para essa proteção. 
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3.7.2 NR23 – Proteção Contra Incêndios 
Os empregadores devem adotar medidas de prevenção contra incêndios, providenciando 
para todos trabalhadores informações sobre a utilização dos equipamentos de combate ao 
incêndio, procedimentos para evacuação, instalar dispositivos de alarme sonoro e 
sinalização adequada em caso de emergência nas saídas, corredores e escadarias. 

3.8 Diferença entre PCMAT e PPRA? 
A diferença é que o PCMAT ( (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção ) é um programa mais detalhado do que o PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais). 
O PCMAT é elaborado para proporcionar ações e medidas de segurança do trabalho em 
todas as fases da obra. Ele envolve projeto de proteção coletiva que deve ser elaborado por 
Engenheiro. 
O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) é um programa mais genérico, 
não é tão detalhado como o PCMAT. Até por que não é feito visando o risco por etapa como 
o PCMAT. 
O PPRA é necessário para todas as empresas. Para obras é necessário quanto a mesma 
tem menos de 20 funcionários. Quando a direção da obra passa a saber que será pico de 20 
ou mais, passa a ser obrigatório ter o PCMAT. 
A elaboração do PCMAT não desobriga a empresa de ter que cumprir as exigências do 
PPRA. 

3.9 Relação e Diferenças entre PCMSO e PPRA? 
Conforme, estabelece a norma regulamentadora nº 09, o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA deve estar articulado com o disposto nas demais normas 
regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
– PCMSO, previsto na norma regulamentadora nº 07. 
Nesse mesmo sentido, é importante ressaltar que a elaboração e implementação do 
PCMSO, depende principalmente da elaboração e das informações presentes no PPRA. Por 
isso, a importância da elaboração do PPRA e de mantê-lo sempre atualizado e articulado 
com o PCMSO. 
Basicamente, a principal diferença entre o PPRA e PCMSO, compreende nos seguintes 
conceitos: 
PCMSO – Como o próprio nome diz, trata-se de um programa focado na saúde do 
trabalhador. Sendo assim, o principal instrumento clínico-epidemiológico na prevenção, no 
rastreamento e diagnostico das doenças ocupacionais. 
Além disso, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO é executado 
e coordenado, exclusivamente, pelo médico do trabalho. 
PPRA – Trata-se de um programa técnico-preventivo focado na prevenção à saúde e 
integridade física dos trabalhadores, assim como, na proteção ao meio ambiente e aos 
recursos naturais. 
Além disso, a elaboração e implementação do PPRA poderá ser realizada não só pelo 
médico do trabalho, como no PCMSO, mas também por qualquer outro membro pertencente 
ao SESMT. Tal como, por qualquer pessoa ou equipe, que a critério do empregador, seja 
capaz de desenvolver o disposto na norma regulamentadora nº 09 (Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais). 



 
 

64 

3.10 O que é LTCAT e qual a diferença com o PPRA. 
LTCAT  significa Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. Existe uma 
legislação previdenciária que concede aos trabalhadores expostos a riscos físicos, químicos 
ou biológicos a aposentadoria.  Por essa razão, este laudo tem a função de informar ao 
empregador se os seus trabalhadores terão direito a aposentadoria especial. 
A função do LTCAT é constituída de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo art. 247 da 
instrução normativa INSS/PRES nº 45, de 06 de agosto de 2010, e integra-se ao PPRA. O 
intuito é evitar divergências de conteúdo que causem ações tributárias ou trabalhistas. 
Em geral, o LTCAT é elaborado por profissionais da segurança e medicina do trabalho 
(engenheiros e médicos), dos quais são responsáveis em fundamentar o direito do 
trabalhador a aposentadoria.   
 
Tanto o LTCAT quanto o PPRA são documentos ligados às condições de segurança no 
trabalho, mas possuem diferentes finalidades. 
O PPRA identifica riscos e agentes agressivos à saúde e integridade do trabalhador. Nele 
contém um planejamento das medidas que a empresa precisa abordar para melhorar o 
ambiente de trabalho. Sempre estipulando metas e apontando prioridades. Já o LTCAT 
quantifica e documenta a exposição dos agentes nocivos.  
Outra diferença é que o PPRA é regido pela norma trabalhista NR-09 e o LTCAT assunto da 
legislação previdenciária (instruções normativas do INSS). Em outras palavras, o LTCAT 
retrata a realidade dos agentes agressivos da empresa. Por sua vez, o PPRA promove um 
planejamento de medidas e ações para minimizar ou eliminar, quando possível, os efeitos 
de agentes agressivos. 
Vale ressaltar que ambos devem passar por atualização pelo menos uma vez ao ano. 
Inclusive, em caso de alterações nas condições de trabalho, novos cargos e funções 
inseridas, os documentos deverão ser refeitos. 
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4 Módulo 4 – Conclusão com a Importância e as Penalidades da Segurança do 
Trabalho 

4.1 A Importância da Segurança e Saúde do Trabalho na Construção Civil 
Quando se pensa em construção civil involuntariamente vem à mente um canteiro de obras 
e seus trabalhadores. Para os profissionais prevencionistas, um fator a mais é adicionado 
neste cenário: a segurança e saúde desses trabalhadores.  
Conhecido como um dos setores que mais apresenta índices de acidentes e mortes no 
Brasil, a construção civil vem, ao longo do tempo, buscando minimizar essa realidade. 
Apesar das melhorias alcançadas em termos de segurança e saúde do trabalho, ainda há 
muito que se fazer.  
De acordo O Anuário Estatístico da Previdência Social, entre 2007 e 2013 foram registrados 
cinco milhões de acidentes de trabalho no Brasil.  
Os dados também mostraram que a construção civil é o quinto setor econômico com o maior 
número de acidentes e o segundo mais letal aos trabalhadores.  
As estatísticas apontam também que a participação da construção no total de acidentes de 
trabalho fatais no país passou de 10% em 2007 para 16% em 2013, respondendo por uma 
média de 450 mortes por ano – ou seja, mais de uma por dia.  
Atualmente, por conta do cenário de crise econômica e redução de contratações no setor, 
esses dados podem apresentar algumas variações, mas uma coisa é certa: desenvolver 
ações de prevenção nos canteiros de obra deve ser um exercício constante.  
A legislação e as normas regulamentadoras auxiliam a garantir a segurança do trabalho na 
construção civil, pois determinam as regras de conduta, uso de equipamentos de proteção 
coletiva e individual e outras medidas de prevenção para os ambientes de trabalho.  
Entre essas normas destaca-se a NR- 18 (Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 
Indústria da Construção), que estabelece diretrizes de ordem administrativa, de 
planejamento e de organização, as quais 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. Um dos destaques na NR-18 é o PCMAT- 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, 
obrigatório nos estabelecimentos com 20 trabalhadores ou mais. O PCMAT também deve 
contemplar as exigências contidas na NR-9 PPRA. 
Tivemos muitos avanços na construção civil, mas ainda não conseguimos resolver um 
assunto muito importante relacionado à presença do TST nos canteiros de obras. Pela 
legislação atual, a construção civil é caracterizada como grau de risco 3, então a presença 
do Técnico no canteiro de obra somente ocorre a partir de 101 trabalhadores. “Se 
considerarmos o número elevado de obras de médio e pequeno porte que não ocupam mais 
de 100 trabalhadores, a probabilidade da ocorrência de acidentes e de doenças 
ocupacionais permanecerá relevante”. 
“Na segurança do trabalho a oportunidade de aprimoramento também leva tempo porque os 
riscos estão ali a todo instante, sofrem variações e dependem de diversos fatores” 
Outro ponto importante é o treinamento. atualmente dispomos de normas de segurança 
eficientes, as quais exigem treinamento presente e frequente de SST. o trabalhador 
indevidamente treinado pode custar caro para a obra.  
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Estudos comprovam que é através de instrução eficaz que se pode obter um melhor 
resultado no trabalho. Portanto, o treinamento bem elaborado de SST no ambiente de 
trabalho é de fundamental importância”. 
Precisa-se conscientizar o trabalhador, o empregador, e todos aqueles que são os 
prepostos da empresa para que eles, trabalhando em conjunto, consigam consolidar ações 
em prol da redução de acidentes e mortes. No entanto, em muitos casos, é colocada até em 
segundo plano. 
Os programas prevencionistas têm sido instrumentos de grande valia dentro dos canteiros 
de obra. O PCMAT, por exemplo, abrange os métodos construtivos desde a demolição, 
fundação, estrutura, alvenaria, revestimentos, instalações elétricas e hidráulicas, 
impermeabilização, elevadores e acabamentos. E o PPRA, por sua vez, detecta a presença 
do agente agressivo no canteiro de obras nas mais variadas operações de riscos. “É como 
se fosse o raio X do organismo da segurança da obra. É um programa muito versátil na 
obra, que possibilita mapear, ilustrar e divulgar publicamente a presença dos riscos 
ambientais”, o PCMSO também tem um significado de SST muito elevado dentro da 
construção civil. Através do PCMSO, o Serviço Médico Ocupacional toma conhecimento dos 
agentes agressivos existentes no canteiro da obra e elabora um programa de controle e 
demais providências cabíveis. 
Os ganhos com a evolução tecnológica vêm aumentando, atualmente as máquinas e 
equipamentos são construídos com tecnologia de ponta, menos ruidosas, com condições 
ergonômicas adequadas, evitando-se o desconforto aos seus operadores.  
Os métodos construtivos também evoluíram bastante com matérias-primas modernas. 
Outros exemplos positivos são as proteções coletivas metálicas recicláveis, com facilidade 
de manejo e que reduzem consideravelmente o uso e o descarte incomodo da madeira. 
“Existe uma gama de EPI’s e de EPC’s à disposição do trabalhador”. 
Na última década tivemos melhorias representativas em vários segmentos da construção 
civil e que preservam a integridade de seus colaboradores. Contudo, cabe a todos nós fazer 
com que essa evolução seja contínua”. 

4.2 FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES NR 28 
Todas as empresas devem seguir as normas que são ligadas à saúde e segurança do 
trabalho. Assim, é importante destacar para a empresa que é de sua responsabilidade 
manter seus ambientes de trabalho dentro dos padrões estabelecidos nas normas 
regulamentadoras, porque a partir de denúncias dos colaboradores ou entidades sindicais 
ou na ocorrência de acidentes graves e até mesmo fatais, os Agentes de Inspeção do 
Trabalho podem visitar as instalações e canteiros de obra da empresa, visando fiscalizar o 
cumprimento das normas regulamentadoras. 
O agente da inspeção do trabalho, baseado em critérios técnicos, poderá notificar os 
empregadores concedendo prazos para a correção das irregularidades que forem 
encontradas, sendo esse prazo de 60 dias no máximo para cumprirem os itens o qual foram 
notificados. 
Caso o agente de inspeção do trabalho observe uma situação grave e iminente de risco à 
saúde e integridade física do trabalhador, deverá propor de imediato à autoridade regional 
competente a interdição do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou 
o embargo parcial ou total da obra, e assim, determinar as medidas que deverão ser 
tomadas para a correção das situações de risco. 
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Alguns itens devem ser observados com atenção, entre eles estão: a organização e 
segurança do ambiente de trabalho, a condições de higiene no local de trabalho, a 
documentação de segurança e a proteção coletiva e individual dos trabalhadores. 
Se o empregador permitir que em seu ambiente de trabalho possua risco grave e iminente a 
saúde e a integridade física dos colaboradores, o agente de inspeção do trabalho poderá 
tomar as devidas providências e a aplicação de multa, o que acarretará em grandes 
prejuízos. 

4.2.1 Como Calcular as Penalidades 
Imagine se sua empresa está com alguma irregularidade e seu patrão não aceita fazer a 
correção por causa do custo.  
Nessa hora é preciso saber calcular a multa, para convencer o patrão da necessidade da 
correção.  
Mas se a você não sabe somar as penalidades, como argumentar com o patrão de uma 
forma mais contundente, o assunto não é resolvido, e se a fiscalização chega? Antecipe, 
seja proativo e calcule a multa rapidamente. 
 
Utilizando-se o Anexo I da NR 28 para o cruzamento da quantidade de Funcionários com o 
Número da Infração obtemos a Multa em UFIR’s. 
 
Valor da 1 UFIR (2019) = R$ 3,4211 
 
Um Exemplo: Imagine se sua obra, com 100 operários não elaborou o PCMAT, a 
fiscalização pode autuar com uma Multa, que iremos calcular: 
 
Buscando na NR 18 o “código da penalidade” do item 18.3.1 desta NR, temos (C=218.003-
0/I=4/T=S) 
 
Portanto, I=4 e T=S                 onde                    I é a Infração e T é o Tipo; 
 
Buscando, na Tabela no Anexo I da Nr 18, para 100 funcionários, temos: 
 
Multa de no Mínimo 3.877 UFIR’s e Máximo 4.418 UFIR’s 
 
Convertendo para Reais: 
 

Multa de no Mínimo R$13.263,60 e Máximo R$15.114,42 
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