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RESUMO: A segurança do trabalho é uma ciência que estuda as
prováveis causas de acidentes e tem como objetivo primário a prevenção
dos mesmos durante a atividade do trabalhador, proporcionando um
ambiente de trabalho muito mais saudável e seguro. As empresas
construtoras possuem a função de propiciar segurança e bem-estar aos
indivíduos em situações de risco, trazendo grande contribuição para a
diminuição de acidentes no trabalho. O Brasil ainda sofre nesta área
sendo o quarto país com maior número de acidentes e um gasto com
acidentários que extrapolam R$ 80 bilhões. O Estado do Paraná foi
considerado o 5˚ com maior número de acidentes e a cidade de MaringáPR a 36˚ cidade. Neste contexto o objetivo do trabalho foi avaliar quais
são as principais dificuldades encontradas na aplicação das normas
regulamentadoras e o que a falta de aplicação destas normas interferem
no acidente de trabalho. Para isso foi elaborado um questionário com 18
perguntas que foi aplicado em sete obras de médio porte em Maringá-PR,
as perguntas eram objetivas e foram respondidas por engenheiros civis,
mestres de obras, membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes) e técnicos de segurança. Após a aplicação do questionário
foram elaborados gráficos representativos com a análise dos resultados.
Os resultados obtidos mostram que as empresas construtoras localizadas
em Maringá-PR não estão aplicando corretamente o que é expresso nas
normas regulamentadoras, causando um prejuízo muito grande para o
estado, deixando evidente a preocupação em melhorias com relação a
segurança do trabalho no âmbito da construção civil.
PALAVRA-CHAVE: Segurança do Trabalho. Construção Civil.
Normas Regulamentadoras.
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ABSTRACT: The occupational safety is a Science which studies
the probable causes of accidents and one of its primary goal is the
prevention of this in the workers activity, providing a healthy and
safe work environment. Construction companies have the function of
providing safety and well-being to individuals who are at risk situation,
bringing great contribution to the reduction of accidents at work. The
Brazil still suffers in occupational safety being the fourth country with
the largest number of accidents and an accident expense that exceeds
the 80 billions of reais. The Paraná state was considered the 5th state
with the highest number of accidents in Brazil, and the city of Maringá
is the 36th city in all the country. In this context the primary goal of
this work was to evaluate what are the main difficulties in application
of regulatory standards and the second goal was how the lack of this
application interferes in work accidents. For this, a questionnaire with
18 question were applied in seven buildings in Maringá. The questions
were objective and were answered by civil engineers, master builder,
CIPA (Internal commission of accidents prevention) members and safety
technicians. After the application, representative charts were prepared
with the analysis of the results. The results show that the construction
companies localized in the city of Maringá are not correctly applying
what is expressed in the regulatory standards, causing a great damage
to the state, making evident the concern about improvements regarding
the work safety in the civil contruction area.
KEYWORDS: Work safety. Civil Construction. Regulatory standards.
1. INTRODUÇÃO
O homem ao longo da sua história esteve frequentemente
submetido a perigos no trabalho, porém a partir da revolução industrial
estes perigos passaram a aumentar, principalmente devido a criação de
maquinários a vapor (FERREIRA; PEIXOTO, 2012).
A invenção dos maquinários levou a substituição do trabalho
manual, e através desta nova tecnologia houve um aumento de produção;
entretanto os trabalhadores eram submetidos a jornadas desumanas em
locais improvisados. Os efeitos destas condições foram os inúmeros
acidentes de trabalho, as diversas doenças associadas e um número
elevado de trabalhadores que vieram a óbito ou tiveram amputações.
Desde então é que iniciam as primeiras leis e pesquisas referentes a
defesa e o bem-estar dos funcionários (FERREIRA; PEIXOTO, 2012).
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A primeira lei de proteção aos trabalhadores foi aprovada em
1802, decretada “lei de saúde e moral dos aprendizes”, que tornava
obrigatório a ventilação do local, proibia trabalho noturno, estabelecia
um limite máximo de 12 horas de trabalho diário e obrigava empregados
a higienizar o ambiente duas vezes por ano (BITENCOURT, 1998).
Durante a década de 30 ocorreu a Revolução Industrial no
Brasil. Os acontecimentos relevantes nesta época foram, em 1941
a inauguração da ABPA – Associação Brasileira para Prevenção de
Acidentes; em 1943 decretou-se a Lei N˚5.452, de 1˚ de maio, onde
ficou aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho; no ano de 1966
originou-se a FUNDACENTRO e quase uma década depois, em 1972
por meio da Portaria 3.237/72 instituiu-se os Serviços Especializados
em Segurança e Medicina no Trabalho (MATTOS; MÁSCULO, 2019).
Em 1978, foi aprovado as Normas Regulamentadoras – NR
– do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho,
relativas à segurança e medicina do trabalho (BRASIL, 1978), na
ocasião foram criadas 28 normas com o objetivo de regulamentar e
fornecer orientações quanto a segurança e saúde do trabalhador (REIS;
GUIMARÃES, 2017).
A partir da sua publicação em 1978, as Normas Regulamentadoras
vêm sofrendo alterações significativas em seus argumentos, mudando
particularidades dominantes em que foi gerada, onde os trabalhadores
tinham apenas obrigações e nenhum benefício (MATTOS; MÁSCULO,
2019).
Segundo a Lei 8213 de 24 de julho 1991 do Ministério do
Trabalho (BRASIL, 1991), estabeleceu como acidente de trabalho o
funcionário que em plena função sofra ferimento corporal ou distúrbio
funcional que cause óbito ou perca parcial e/ou total da sua competência
para o trabalho. Inclui-se as doenças causadas ou provocadas por uma
atividade repetitiva e as doenças que forem relacionadas ao trabalho;
ação de agressão, ataque físico e desastres ligadas a natureza no horário
de serviço ou em função da empresa.
De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho
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(ANAMT, 2018), o Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de
acidentes de trabalho, onde a cada 3 horas e 38 minutos, um trabalhador
vem a óbito e a cada 48 segundos ocorre um acidente por falta de
prevenção a saúde e a segurança do trabalhador entre os anos de 2012
a 2018.
Conforme os dados do Observatório Digital de Saúde e
Segurança do Trabalho (MPT-OIT, 2018), foram gastos no Brasil 79
bilhões de reais com benefícios acidentários entre 2012 e 2018, sendo
o estado do Paraná o 5˚ com maior número de acidentes e Maringá-PR
a 36˚ cidade. Segundo o IBGE (2010) Maringá-PR está na sexagésima
terceira posição no ranking de cidades mais populosas do Brasil.
A diminuição das ocorrências de acidentes no âmbito da
construção civil não é algo tão simples de solucionar, pois apesar
das melhorias na qualidade das normas e o avanço na tecnologia, a
prevenção de acidentes ainda é algo que necessita de evoluções
significativas (BENITE, 2004).
A segurança do trabalho em um canteiro de obras está
relacionada também com a sua organização, por exemplo, a aplicação
de ferramentas como o programa 5S, que enfatiza, senso de utilização,
organização, limpeza, segurança e autodisciplina, no ambiente de
trabalho, proporcionando uma redução de acidentes (GONZALEZ,
2017).
A segurança do trabalho é uma ciência que estuda durante a
atividade do trabalhador as prováveis causas de acidentes e tem como
objetivo primário a prevenção dos mesmos, atingindo sua finalidade
quando se proporciona um ambiente de trabalho saudável e seguro
(BARSANO; BARBOSA, 2018).
A qualidade dos produtos ou serviços prestados, o aumento dos
custos e a produtividade podem ser afetados devido à escassez de um
modelo de gestão de segurança do trabalho. Graves prejuízos acabam
sendo ocasionados, levando a investimentos em treinamento perdidos,
baixa produção e outros custos quando não se investe em sistemas de
segurança adequado (GROHMANN, 1997).
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Neste contexto, as empresas construtoras têm a função de
propiciar segurança e bem-estar aos indivíduos, em situações de risco,
trazendo grande contribuição para a diminuição de acidentes (BENITE,
2004).
Os novos modelos de gestão da segurança e saúde no trabalho,
devem objetivar atender as exigências legais e também instituir uma
cultura que garantam a prevenção de acidentes de trabalho e a segurança
e integridade dos trabalhadores, tendo então como consequência
melhoria da qualidade dos serviços e aumento da produtividade
(BENITE, 2004).
Neste cenário, o estudo objetivou avaliar as principais
dificuldades na aplicação das normas regulamentadoras de segurança
do trabalho em empresas de construção civil de Maringá-PR e, quando
não houver a aplicação das normas, analisar quais as consequências
geradas sobre os acidentes de trabalho.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Visando avaliar as dificuldades na aplicação das normas
regulamentadoras, foi elaborado um questionário em duas folhas com
um total de 18 perguntas objetivas conforme apresentado em apêndice.
(Apêndice A).
A pesquisa foi realizada in loco em obras verticais de médio
porte junto aos responsáveis pela segurança do trabalho nas obras. Entre
os responsáveis estão engenheiro civil, membros da CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes), técnico de segurança e mestre de
obra. Ao todo, foram visitadas sete obras em Maringá-PR.
O motivo da escolha destas perguntas apresentadas no
questionário será discutido nos parágrafos seguir.
A pergunta de número 1 foi realizada com o intuito de descobrir
o nível de conhecimento técnico.
A pergunta de número 2 e 3 foi elaborada com o intuito de
levantar o número de funcionários que trabalham na empresa e, desta
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forma, impor quais delas serão obrigadas por norma a elaborar CIPA,
SESMT, PPRA, PCSMO e laudo ergonômico. As perguntas 6, 7, 9, 10
e 12 foram elaboradas de acordo com o conhecimento das empresas
em relação a esses quatro tópicos supracitados, que têm como objetivo,
buscar a preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores,
prevenir acidentes, rastrear e diagnosticar precocemente os agravos a
saúde referente ao trabalho e melhorar o desempenho do trabalho.
Já as perguntas de número 8, 11 e 13, estão relacionadas com
o conhecimento das empresas sobre as normas regulamentadoras.
Dentre as 35 normas existentes apenas oito foram escolhidas para o
questionário, devido ao fato destas normas serem mais especificas e
mais aplicáveis a construção civil na região de Maringá-PR.
Os cursos de aperfeiçoamento e reciclagem disponibilizados
muitas vezes pelas empresas tem como objetivo fazer o funcionário
adquirir o conhecimento das normas regulamentadoras, visando
melhorar a qualidade do trabalho e a saúde do trabalhador, conforme
questionado na pergunta 14 e 16.
A pergunta de número 15 está relacionada com os equipamentos
de proteção individual (EPI), no qual a sua devida distribuição,
treinamento adequado e principalmente a consequência dos profissionais
da construção civil, se apresentam como alternativas viáveis para
combater os riscos de acidentes de trabalho.
Para atender o objetivo principal do trabalho foi elaborado as
questões 17 e 18, no qual se refere as dificuldades encontradas pelas
construtoras na aplicação das normas regulamentadoras, contendo
em si a cultura organizacional, parte financeira, falta de treinamento,
fiscalização insuficiente, prazo curto e falta de comprometimento.
Após a elaboração e aplicação do questionário em obras de
médio porte na cidade de Maringá-PR, os resultados obtidos foram
incluídos em uma tabela para a elaboração de gráficos representativos e
para os procedimentos seguintes da análise dos resultados.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos através do questionário aplicado em
obras de médio porte (prédio) estão expressos nas Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e
6.
Conforme a norma NR 4 – Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, para a construção
de edifícios com até 100 funcionários não é necessário dimensionar o
SESMT. No caso das obras visitadas, nenhuma delas possuía SESMT,
sendo o número de funcionários inferior a 101, ficando dispensados de
responderem à pergunta de número 6.
No total de sete obras vistoriadas, seis possuíam um designado
da CIPA com base na pergunta de número 5 do questionário.
O resultado da pergunta número 7 está apresentado na Figura
1, no qual 43% dos questionados responderam corretamente sobre as
atribuições da CIPA.
Figura 1 – Atribuições da CIPA ligadas a prevenção de
AIDS, tabagismo, acidente de trabalho entre outros.

Fonte: o autor.

A norma NR-5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
em seu requisito 5.16, p – a CIPA terá por atribuição: participar,
anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Prevenção
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da AIDS.
O objetivo da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças do
trabalho, onde o designado verificará as prováveis causas de acidentes
e em conjunto com a empresa promover métodos para evitar tais. A
vantagem de possuir uma CIPA dentro de um estabelecimento é que
o membro da CIPA, em parte, é representante dos trabalhadores,
conseguindo verificar mais afundo as dificuldades de cada um, porém,
com este trabalho foi visto que os designados da CIPA não estão
desfrutando de todas atribuições que lhe são concedidas.
Em relação ao fornecimento de equipamentos de proteção
individual, pergunta número 8, observou-se que 100% das empresas
questionadas o fornecem, conforme a NR-6 – Equipamentos de
Proteção Individual, no item 6.6.1.h – cabe ao empregador quanto ao
EPI: registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados
livros, fichas ou sistema eletrônico.
Em um estudo realizado por Medeiros (2018) feito com
colaboradores da construção civil de pequeno e médio porte na cidade
de Maringá-PR, concluiu-se que 82% dos entrevistados recebem os
EPIs das empresas em que trabalham e 72% dos trabalhadores relataram
que as empresas fornecem o treinamento adequado quanto ao uso
dos equipamentos. Visto que no presente estudo 100% das empresas
fornecem os equipamentos de segurança e proteção individual e 85%
possuem um designado da CIPA, que com suas atribuições auxiliam
os trabalhadores a utilizarem corretamente o EPI na atividade que está
sendo exercida (Figura 2).
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Figura 2 – Comparativo de fornecimento de EPI e
treinamento entre 2018/2019

Fonte: o autor.

A figura 3 representa a documentação obrigatória dentro
das empresas que possuem ao menos um funcionário registrado, no
qual com base nas respostas foi constatado que quatro das sete obras
possuem PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)
correspondendo a 57% das empresas, três das sete possuem PCMSO
(Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional) referindo-se a
43% e, por fim, duas das sete possuem Laudo Ergonômico, totalizando
29% das empresas. Todas as empresas questionadas possuíam um ou
mais funcionários com carteira assinada.
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Figura 3 – Demonstra a relação de documentos necessários
para empresas com no mínimo um funcionário registrado.

Fonte: o autor.

Uma pesquisa de Moraes (2017) sobre aplicabilidade das
normas regulamentadoras em obras de pequeno porte da construção
civil na cidade de Ijuí-RS e Tenente Portela-RS, demonstrou que
a maior parte das empresas expõe seus trabalhadores a perigos de
acidente, e em nenhuma delas ficaram claro os cuidados verdadeiros
com a saúde e segurança do funcionário. Estas empresas não levam
em conta a atuação dos trabalhadores na concepção de um sistema de
gestão de segurança quando este existe.
As perguntas número 11 e 13 são relacionadas ao conhecimento
das normas regulamentadoras dos questionados e sua frequente
atualização. A figura 4 demonstra que 43% estão atualizados em relação
a NR-18 e em relação ao NR-35 foram 72%.
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Figura 4 – Conhecimento e Atualização das Normas
Regulamentadoras.

Fonte: o autor.

Em uma recente atualização da NR-18 foi acrescentado
o item 18.21.2. As instalações elétricas temporárias devem ser
executadas e mantidas conforme projeto elétrico elaborado por
profissional legalmente habilitado.
Em relação a pergunta de número 13, é verificado no item
35.4.1.2.1 da NR-35 que a aptidão para trabalhar em altura deve ser
consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. Em
relação a pergunta de número 14 o item da NR 35.3.3 impõe que o
empregado deverá realizar treinamento periódico bienalmente e sempre
que ocorrer quaisquer das situações como mudança de procedimento,
eventos que indiquem necessidade de novo treinamento, após um
afastamento superior a 90 dias e em caso de mudança de empresa.
Percebe-se que necessitaria existir uma compreensão maior por
parte da empresa e dos funcionários em adquirir maior conhecimento
para assimilar e exercer o que pede a normativa. A implantação de uma
gestão de segurança do trabalho nos serviços das empresas, acabariam
por envolver todos, tanto na aplicação como na manutenção das normas
(MORAES, 2017).
Das sete construtoras questionadas sobre as dificuldades em
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fazer os funcionários utilizarem os EPIs, 33% das respostas foram
relacionadas a resistência dos funcionários, 33% correlacionaram
a dificuldade ligada a falta de treinamento, 25% relacionaram com a
pouca fiscalização por parte da empresa e 9% responderam sobre a
dificuldade estar relacionada a cultura, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Dificuldade na utilização de EPI

Fonte: o autor.

De acordo com o blog Volk (2018), esta resistência se dá
essencialmente quando o funcionário não obtém nenhum conhecimento
de como ou porque usar o equipamento. Em muitos momentos a frente
de serviço perde rendimento ou causa algum tipo de desconforto,
acontecendo de os encarregados não fiscalizarem corretamente.
Isso pode ser devido a apenas se atentarem com a produção, sem se
importarem com os riscos que os trabalhadores podem ser submetidos.
De acordo com a pesquisa, todos os entrevistados quando
questionados com o descumprimento do uso de EPI, afirmaram que
concedem três advertências e se mesmo assim o problema continuar, o
funcionário é desligado automaticamente por justa causa.
Conforme a LEI n˚ 5452, de 1˚ de maio de 1943, no ART 158
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– constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: ao uso de
equipamento de proteção individual fornecidos pela empresa (BRASIL,
1943).
Com relação a pergunta 18 os resultados foram os seguintes:
22% dos questionados relataram que a maior dificuldade em seguir
todos os itens das normas de segurança do trabalho está na questão
financeira; 22% responderam que a dificuldade está relacionada com a
pouca fiscalização dos órgãos fiscalizadores; a questão da dificuldade
cultural corresponde a 34% dos resultados; 11% ligaram a dificuldade
com a falta de comprometimento das lideranças; e por fim, 11%
correlacionaram com a falta de treinamento. Os dados estão expressos
na Figura 6.

Figura 6 – As principais dificuldades em aplicar as Normas
Regulamentadoras.

Fonte: o autor.

Em uma pesquisa realizada por Reis e Guimaraes (2017), no
estado de Santa Catarina, as empresas abordadas foram questionadas
sobre a dificuldade na prática da segurança do trabalho: a cultura
organizacional, a resistência a mudanças dos trabalhadores e a falta de
conhecimento das empresas, foram os principais motivos que dificultam
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e afetam a segurança do trabalho, verificando então que as dificuldades
de outro estado correlacionam com a do estado do Paraná.
Quanto a questão financeira, ficou evidenciado em uma
pesquisa na cidade de Curitiba-PR em uma obra de médio porte, que
os custos que envolvem a segurança do trabalho em obras civis são
aproximadamente 7% do custo total da obra, já considerando taxas e
impostos, deixando evidente que os altos índices de acidentes não são
justificáveis (GURSKI, 2013). Também foi demonstrado nesta pesquisa
que um acidente de trabalho sem gravidade (sem lesão permanente)
e com apenas um acidentado pode gerar uma dívida para a empresa
de aproximadamente R$ 23.662,18. Para chegar neste valor o autor
utilizou a ficha para cálculo de custo de acidentes – ABNT/NBR 14280.
Com relação ao aspecto de fiscalização, compete ao Poder
Executivo, em particular da fiscalização federal do Ministério do
Trabalho e Emprego, a incumbência de guiar e supervisionar com
relação as condições de trabalho e coibir as empresas, aplicando
penas, bloqueios de obras e fechando estabelecimentos para quaisquer
operações que apresentem riscos ao trabalhador. No entanto, o MTE
não possui uma mão de obra estruturada e com material apropriado e,
portanto, não possui o efeito esperado (MALTA, 2015).
A falta de liderança dos responsáveis das empresas pode
acarretar em um retrocesso aos tempos antigos, onde não havia nenhuma
lei sobre a segurança do trabalho. O treinamento dos trabalhadores
de uma firma não deve abranger apenas o grupo de funcionários que
estão diretamente ligados ao risco, mas a empresa como um todo
(OLIVEIRA; ARAÚJO; TEIXEIRA, 2012). Com isso, os maiores
beneficiados com uma gestão da segurança do trabalho é a própria
empresa, aumentando sua produção, melhorando a qualidade da obra,
melhorando a organização do canteiro de obra e com trabalhadores mais
felizes que chegam a conclusões de que os seus patrões não pensam
apenas na questão financeira e sim nos trabalhadores.
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4. CONCLUSÃO
Com base no presente estudo foi possível constatar que as
empresas construtoras localizadas em Maringá-PR não estão aplicando
corretamente o que é expresso nas normas regulamentadoras, mesmo
possuindo a maioria dos documentos obrigatórios, distribuindo os
equipamentos de proteção individual e fornecendo o treinamento
necessário.
Fica evidente que a maior dificuldade na aplicação das normas
é a cultural, a fiscalização insuficiente e a questão financeira, deixando
assim implícito que o maior problema são os próprios dirigentes que
ainda não orçam a obra pensando em segurança, apenas na taxa de
retorno de um empreendimento, executando os documentos necessários
somente a fim de “driblar” a fiscalização.
Das obras vistorias 86% dispõe de um designado da CIPA, um
dado importante quando se lembra das funções de um designado, que
são: identificar os riscos pertinentes ao processo de trabalho, elaborar
mapas de riscos, elaborar planos de trabalho que possibilite a ação
preventiva, entre outros. Quando este exerce corretamente a sua função
e as normas são seguidas fielmente, pode-se evitar vários incidentes
dentro de um canteiro de obra.
Incidentes geram um prejuízo para o Estado muito grande,
conforme demonstrado no site do Observatório Digital, no qual o Brasil
gastou cerca de R$ 80 bilhões com benefícios acidentários. As empresas
devem focar no empreendimento como um todo, pensando na qualidade,
sustentabilidade, atendimento ao cliente e também na segurança do
trabalho, pois um acidente, conforme a gravidade, desestabiliza as
famílias e causa um problema social muito grande. Para que isso não
ocorra futuramente, as empresas devem ter mais consciência e promover
uma cultura voltada para a segurança do trabalho.
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