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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda sobre segurança dos trabalhadores em altura. A 
segurança é condição indispensável na vida de qualquer trabalhador. As quedas de 
alturas são acidentes que ocorrem com frequência no setor da construção civil e 
trazem problemas como acidentes mortais e graves lesões, trazendo impactos no 
aspecto humano, financeiro, econômico e trabalhista em geral.  O estudo tem como 
objetivo comprovar a necessidade do cumprimento de normas de segurança pelos 
trabalhadores em altura, com enfoque nas Normas Regulamentadoras 18 e 35, bem 
como desmistificar que a aquisição de matérias de segurança e contratação de um 
profissional da área de Segurança é um gasto para as empresas. 
Metodologicamente o estudo caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, de 
natureza básica, com objetivo exploratório, tendo como procedimento a revisão de 
literatura, atrelada a técnica de análise de conteúdo. O referencial teórico que serviu 
de base para este trabalho, provém autores como Amante e Silva (2017), ABNT 
(1997), Brasil (2002), entre outros. 
 

PALAVRAS-CHAVES: Engenharia. Segurança.  Construção Civil. Trabalho em 

altura. Normas Regulamentadoras. 
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ABSTRACT 

 

This paper deals with the safety of workers in height. Safety is an indispensable 
condition in the life of any worker. Falling heights are accidents that occur frequently 
in the construction industry and bring problems such as fatal accidents and serious 
injuries, bringing impacts on the human, financial, economic and labor aspects in 
general. The objective of this study is to prove the need to comply with safety 
standards by workers at a height, focusing on Regulatory Rules 18 and 35, as well as 
to demystify that the acquisition of safety matters and hiring a Security professional is 
an expense for companies. Methodologically the study is characterized by a 
qualitative approach, of a basic nature, with an exploratory objective, having as 
procedure the literature review, coupled with the technique of content analysis and 
field research. The theoretical reference that served as the basis for this work, comes 
from authors such as Amante e Silva (2017), ABNT (1997), Brazil (2002), among 
others. 
 
KEY WORDS: Engineering. Safety. Construction. Work at height. Regulatory 
Standards. 
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 1 INTRODUÇÃO 

A segurança é condição indispensável na vida de qualquer trabalhador. No 

entanto, a falta de segurança ocasiona acidentes de trabalho que podem resultar em 

invalidez, incapacitação para o trabalho e até morte do trabalhador (JUSBRASIL, 

2017). 

Descuido falta de equipamentos de segurança e até esgotamento provocam 

700 mil acidentes de trabalho por ano em todo o país. Dados levantados pela 

Previdência Social e pelo Ministério do Trabalho revelam a seriedade do problema, 

que atinge trabalhadores de diversas profissões. O Brasil é a quarta nação do 

mundo que mais registra acidentes durante atividades laborais, atrás apenas da 

China, Índia e Indonésia. Desde 2012, a economia já sofreu um impacto de R$ 22 

bilhões, por conta de pessoas afastadas de suas funções após sofrerem ferimentos 

durante o trabalho. Se fossem incluídos os casos de acidentes em ocupações 

informais, esse número poderia chegar a R$ 40 bilhões. (SOUZA, 2017). 

No ramo das indústrias, a construção civil se difere das demais, uma vez que 

depende quase que unicamente da sua mão de obra. Este fato deveria cooperar 

para uma melhor gestão de segurança nos canteiros de obras, entretanto é um dos 

setores industriais com maior índice de acidentes. Os equipamentos de proteção 

individual (EPIs) são itens importantes de segurança do trabalho, e, na indústria da 

construção civil tem seu uso banalizado, muitas vezes por falta de vontade das 

partes envolvidas (prestadores de serviço e colaboradores) e conhecimento das 

normas e legislação. Observa-se que muitas empreiteiras e/ou contratantes de mão 

de obra dão pouco ou nenhum valor ao investimento, além do desconhecimento da 

complexidade que envolve a escolha dos EPIs. Também se destaca os problemas 

de aceitação, educação e conscientização da importância do uso por parte dos 

operários da indústria da construção civil. (BAÚ GERALDO, 2013). 

Os números de acidentes são alarmantes, sobre o índice relacionados 

ao assunto, Freitas(2008) aponta que:  

De acordo com a OIT morrem, todos os anos, dois milhões de mulheres e 
homens na decorrência de acidentes de trabalho e doenças relacionadas 
com o trabalho. Em todo o mundo, ocorrem, anualmente 270 milhões de 
acidentes de trabalho e são declaradas 160 milhões de doenças 
profissionais. Todos os dias morrem, à escala mundial, 5.000 pessoas, em 



6 

 

consequência de acidentes ou doenças profissionais. (FREITAS, 2008, 
p.21) 
 

Para garantir a segurança dos trabalhadores existem leis e normas de 

proteção ao trabalhador, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a principal 

legislação trabalhista do país, dedica um capítulo inteiro (Capítulo V) ao assunto da 

segurança, existem também Normas Regulamentadoras (NR) que fornecem 

orientações bem detalhadas e específicas sobre segurança do trabalho. (SST, 2014) 

Sobre as NR’s, as autoras Amante e Silva ( 2017) apontam que: 

Para tentar reduzir os acidentes de trabalho e criar ambientes que gerem 
condições seguras é que surgiram as Normas Regulamentadoras (NR), 
para regularizar o ambiente de trabalho, a fim de garantir a segurança, 
integridade física dos trabalhadores e melhorar as condições de ofício. 
(AMANTE E SILVA,2017, p.12) 

 

Apesar da grave crise que vem assolando o mercado brasileiro, existem 

alguns setores que continuam se sobressaindo em meio aos altos e baixos da 

economia como a construção civil que é uma atividade que cresce a cada ano, esta 

contribui de forma acentuada para impulsionar a economia do país, visto que gera 

emprego a medida que consome  muita matéria-prima contribuindo com a indústria e 

ainda emprega um número elevado da mão-de-obra de profissionais diversos,  

concomitantemente com o crescimento do número de empregos, cresce também o 

número de acidentes. (CAIXAFORTE, 2018) 

Por existirem falhas é importante que a legislação seja rigorosamente 

cumprida e as normas de proteção auxiliam tanto o empregador quanto o 

trabalhador para o melhor exercício da profissão, existem normas para situações e 

locais diversos como, por exemplo, para inspeção prévia em estabelecimentos 

novos (NR-2), sobre a utilização de equipamentos de proteção individual (NR-6) e os 

procedimentos obrigatórios para se trabalhar em locais ou operações insalubres 

(NR-15),para as condições de trabalho em altura (NR-35), entre outros.(SILVEIRA, 

2013) 

Como o trabalho em altura é uma das modalidades do serviço da construção 

civil que mais abrange acidentes de trabalho, a criação de uma Norma 

Regulamentadora explicativa sobre a implantação dos sistemas de segurança 

adequados para a execução do serviço em altura tornou-se indispensável, assim 

como é indispensável seguir os ditames da mesma. (SINDSEGSP, 2016) 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

A incidência de acidentes com os trabalhadores em altura é grande. As 

quedas de alturas são acidentes que ocorrem com muita frequência no local de 

trabalho no setor da construção civil.  

A queda em altura traz problemas tanto para o trabalhador como para o 

andamento da obra e para o empregador, elas provocam acidentes fatais e graves 

lesões, como perda da mobilidade e incapacitações, trazendo impactos no aspecto 

humano, financeiro, econômico e trabalhista em geral. 

Os trabalhadores precisam trabalhar em altura nas construções, 

manutenções prediais e de equipamentos assim, o sobe e desce dos trabalhadores 

de escadas, andaimes e outros meios precisam ocorrer de forma planejada e segura 

para que não ocorram acidentes. 

A escolha por este tema se justifica mediante a observação do alto índice de 

acidentes na construção civil e pela necessidade de se desmistificar que a aquisição 

de matérias de segurança é um gasto para as empresas, visto que equipamentos de 

segurança se constituem em um investimento que só traz benefícios tanto para os 

trabalhadores como para os empregadores. Também é preciso sensibilizar os 

trabalhadores para que estes entendam que o cumprimento da NR 35 é de grande 

valia para evitar acidentes fatais ou com prejuízos irreversíveis. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Comprovar a necessidade do cumprimento de normas de segurança pelos 

trabalhadores em altura e desmistificar que a aquisição de matérias de segurança e 

contratação de um profissional da área de Segurança é um gasto para as empresas. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓  Fazer um levantamento bibliográfico sobre os temas abordados; 
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✓  Identificar quais os principais acidentes sofridos pelos trabalhadores em altura, 

como e porque estes ocorrem; 

✓ Descrever os benefícios da implantação da Norma Regulamentadora 35 na 

construção civil; 

✓ Averiguar quais as dificuldades de implantação da NR 35 na construção civil. 

✓ Indicar a necessidade da atuação de um engenheiro de segurança nas obras 

da construção civil. 
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2 METODOLOGIA 

O presente estudo é de natureza básica, pois permite “produzir novos 

conhecimentos que serão úteis para o avanço dessa pesquisa sem uma aplicação 

prática prevista” (SILVEIRA E CÓRDOVA, 2009, p.34), esse tipo de pesquisa não se 

preocupa com a representatividade numérica e sim, com o aprofundamento da 

compreensão do assunto abordado.  

 O método abordado, classifica-se como pesquisa bibliografica, pois buscou 

desenvolver uma maior familiaridade com o tema estudado, visto que o propósito da 

pesquisa foi explorar o assunto em questão e expressá-lo de forma descritiva, 

conforme a definição: 

A pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses a serem 
testadas no trabalho, restringindo a definir-se objetivos e buscar mais 
informações sobre o determinado assunto de estudo.Tais estudos têm por 
objetivo familiarizar-se com o fenômeno ou obter uma nova percepção dele 
e descobrir novas ideias. (SILVA;CERVO; BERVIAN;  2007, p.63). 
 

A pesquisa constituirá uma revisão bibliográfica embasada em análises de 

monografias, artigos, em leitura e interpretação de livros, revistas especializadas na 

área da construção civil, sites, pesquisa em bibliotecas e internet, meios que 

possibilitarão possuir informações acerca do tema. 

De acordo com Romanowski e Vosgerau (2014), os estudos de revisão 

bibliográfica consistem em organizar, esclarecer e resumir as principais obras 

existentes, bem como fornecer citações completas abrangendo o espectro de 

literatura relevante em uma área. As revisões de literatura podem apresentar uma 

revisão para fornecer um panorama histórico sobre um tema ou assunto 

considerando as publicações em um campo.  

Atrelado a isso, utilizamos a técnica de análise de conteúdo, que segundo 

Laurence Bardin (1997), a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos que se aplicam a vários discursos, ela é baseada na dedução e, em 

relação a interpretação, a análise de conteúdo transita entre dois polos: a 

objetividade e a subjetividade. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 SEGURANÇA DO TRABALHO 

Existe um provérbio português que diz: “Seguro morreu de velho, prevenido 

ainda está kffvivo”, isto significa que as pessoas seguras ou precavidas morrem de 

velhice e não por acidentes, também nos lembra que a prevenção é qualidade 

fundamental para nos mantermos vivos, assim, quem se previne evita surpresas 

desagradáveis. Toda a atividade humana envolve riscos que nos ameaçam, tanto 

individualmente como coletivamente, por isso, precisamos nos precaver ao máximo 

e procurarmos estar seguros. Esta máxima se aplica muito bem ao setor trabalhista, 

pois a segurança é fator fundamental para a vida dos trabalhadores. 

De acordo com o Dicionário Criativo(2018), a palavra segurança significa “1. 

Ato ou efeito de tornar seguro; estabilidade, firmeza. 2. Ato ou efeito de assegurar ou 

garantir alguma coisa; garantia, caução.3. Condição daquele ou daquilo em que se 

pode confiar.” 

Assim, é nítido que segurança implica em atos de garantia de direitos 

humanos prevenção de riscos e precaução contra contratempos. 

O campo da segurança do trabalho tem se desenvolvido muito nos últimos 

anos. Existem diferentes entendimentos sobre o que seja um acidente e dos fatores 

relacionados com sua origem, com base nestes estudos, ao longo do tempo surgiu a 

necessidade da criação de conceitos, equipamentos e normas relacionadas à 

segurança do trabalho.  

Quanto ao conceito, “Segurança do trabalho pode ser entendida como o 

conjunto de medidas adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, as 

doenças ocupacionais, bem como para proteger a integridade e a capacidade de 

trabalho do servidor”. (PINHEIRO,2012, p.3) 

Delwing (2002, p.21) afirma que “Segurança do trabalho pode ser definida 

como: um conjunto de normas destinadas à melhora dos ambientes de trabalho.” 
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3.1.1 MARCO HISTÓRICO DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

Problemas com a segurança do trabalho existem a muitos séculos, apesar de 

ser um assunto com que aparentemente tem um viés atual, a segurança do trabalho 

surgiu concomitantemente com as práticas trabalhistas da humanidade. 

O envolvimento do homem com a segurança remota aos tempos em que 
começou a utilizar instrumentos para trabalhar. E, se quisermos recuar um 
pouco mais, constata-se que há quatro milhões de anos, quando os homens 
viviam nas cavernas, já deveriam proceder de acordo com regras de 
segurança; caso contrário a espécie teria sido dizimada. Ao longo dos 
séculos, o homem modelou-se e acomodou-se ao meio envolvente, 
adaptando, de forma continuada, os comportamentos em função das 
situações que ia encontrando. Ao evoluir, o homem criou necessidades. 
(FREITAS,2008, p.22, 23) 
 

Pinheiro (2012, p.3,4) traz sua contribuição sobre a História de Segurança do 

Trabalho no mundo, de acordo com o autor, na civilização Greco-Romana, 

Aristóteles cuidou das enfermidades dos mineiros e tentava evitá-las. Portanto, a 

saúde do trabalhador, transcorre paralelamente ao da medicina ocidental, surgida na 

Grécia há cerca de seis séculos antes de Cristo com o trabalho de Hipócrates que 

identificou a origem das doenças relacionadas ao trabalho com as minas de 

estanho.  

Ainda de acordo com Pinheiro (2012, p.3,4) após alguns séculos, em Roma, 

as questões afbeitas à saúde do trabalhador começam a ganhar destaque. No 

século XVI, Paracelso estudou as afecções dos mineiros.  

No Brasil, os primeiros registros sobre trabalho em construção civil, datam de 

1684, conforme indica Ribeiro (2011): 

Talvez o mais antigo documento produzido no Brasil e que discorra de uma 
forma mais sistemática (e não meramente ocasional) sobre práticas 
construtivas seja um manuscrito de 1684 intitulado “Declarações de obras” 
de Frei Bernardo de São Bento, um beneditino que foi responsável por uma 
importante reforma no mosteiro da ordem situado no Rio de Janeiro. Trata-
se de um documento em que o arquiteto, de formação completamente 
autodidata como ele mesmo faz questão de informar, descreve não apenas 
processos técnicos empregados na obra como também as dificuldades de 
percurso encontradas e como as mesmas foram superadas. O documento é 
o que chamaríamos hoje um “Diário de obras”, um documento ideal com o 
qual os historiadores da construção vivem sonhando, mas que é tão raro de 
ser encontrado. (RIBEIRO, 2011, p.3) 

Em 1700, Bernardino Ramazzini (o pai da medicina do trabalho) publicou sua 

obra "As doenças dos trabalhadores”, obra, que reúne todo o conhecimento 

acumulado sobre as doenças do trabalho de 52 diferentes profissões.  
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Com a Revolução Industrial na Inglaterra, surge a aparecimento das 

máquinas de tecelagem movidas a vapor (tear mecânico). Esta é a fase moderna, 

quando o adoecimento dos trabalhadores passa a ser definitivamente relacionado 

com o processo de produção implantado pelo capitalismo, agora o acidente e a 

doença do trabalho passa a ser entendido como um fenômeno coletivo que 

necessita de ações sociais e políticas para ser superado.  

Pinheiro (2012, p.4) aponta que neste período também ocorreu a luta pela 

jornada de oito horas de trabalho, pelo descanso semanal remunerado, férias, 

salubridade nas fábricas, foi na verdade uma luta pela qualidade de vida, não um 

simples embate econômico por melhores salários. Desta forma, foi a mobilização 

dos trabalhadores em seus sindicatos que fez com que surgissem os direitos sociais 

e coletivos, que marcaram o século XX.A partir deste momento histórico, o artesão e 

sua família passam a trabalhar nas fábricas. Podemos dividi-la em 3 fases, sendo 

estas: 

• 1760 a 1830 - Se ateve praticamente a Inglaterra. Surgiram as 
primeiras máquinas movidas a vapor. 

• 1830 a 1900 - difundiu-se pela Europa e América. Surgiram novas 
formas de energia: Hidrelétrica e novos combustíveis (gasolina). 

• 1900 em diante - Várias inovações surgiram: energia atômica, meios de 
comunicação rápida, produção em massa. 

 
Alguns historiadores indicam ainda a 4° fase, a partir da década de 50, com o 

advento dos computadores. 

Ainda de acordo com Pinheiro (2012, p.4), em 1802, o parlamento inglês 

através de uma comissão de inquérito, aprovou a 1° lei de proteção aos 

trabalhadores: Lei de saúde e moral dos aprendizes, estabelecendo limite de 12 

horas de trabalho/dia, proibindo o trabalho noturno, obrigava os empregadores a 

lavarem as paredes das fábricas 2 vezes ao ano e tornava obrigatório a ventilação 

desses locais. Entre 1844 e 1848 - A Grãn - Bretanha aprova as primeiras Leis 

específicas de Segurança do Trabalho e saúde pública. 

Em 1919 ocorre a Criação da OIT (Organização Internacional do Trabalho, 

onde o Brasil é membro fundador). 

O Engenheiro de Segurança do Trabalho, Eduardo Becker Delwing, na 

publicação Segurança do trabalho, Delwing(2002), elenca fatos históricos da 

segurança do trabalho no Brasil: 
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⇒ 1919, 15 de janeiro, foi aprovada a 1ª Lei de assistência médica e 
indenização para acidentes do trabalho, através do Decreto Legislativo nº 
3.724.  
⇒ 1940, foi promulgada a 1ª Lei Ordinária a respeito de Segurança do 
Trabalho, atendimento ao acidentado e indenização e reabilitação 
profissional.  
⇒ 1941, fundação da ABPA, a Associação Brasileira para Prevenção de 

Acidentes. ⇒ 1943, 1º de maio, dia do Trabalhador, o Presidente Getúlio 
Vargas, assinou o Decreto Lei nº 5.452, aprovando a Consolidação das Leis 
Trabalhistas.  
(...) 
⇒ 1971 – Decreto 68.255 de 16/02 cria a Campanha Nacional de Acidentes 
de Trabalho – CANPAT. Portaria 3.233 de 09/07 determina o cumprimento 
da CANPAT 
(...) 
⇒ A organização de estatísticas de acidentes de trabalho foi possível no 
Brasil a partir do estabelecimento de definições, convenções e regras pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NB 18. 
⇒ 1977, 22 de dezembro, sancionada a Lei nº 6.514 que altera o Capitulo V 
fda CLT, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho.  
⇒ 1978, 08 junho, editada a Portaria 3.214 que aprova as Norrmas 
Regulamentadoras - NR do Capítulo V do Título II, da CLT, relativas à 
Segurança e Medicina do Trabalho.  
⇒ 1985, em 27 de novembro sancionada a Lei nº 7.410 que dispõe sobre a 
especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança 
do Trabalho. ⇒ 1986, 9 de abril, Decreto nº 92.530, regulamenta a Lei nº 
7.410, que dispõe sobre a especialização de Engenheiros e Arquitetos em 
Engenharia de Segurança do Trabalho, a profissão de Técnico de 
Segurança do Trabalho.  
⇒ 1996, a Portaria 393 de 09/04 adota o sistema de Grupos de Trabalho 
Tripartite (governo, trabalhadores e empregadores) GTT buscando um 
consenso nas regulamentações. ⇒ 1996, a Portaria 2 de 10/04 institui a 
Comissão Tripartite Paritár Paritária Permanente (CTPP) para estudar e 
elaborar modificações nas NR´s.(DELWING,2002, p.10-15) 

 
Como é notório, no mundo inteiro e no Brasil, ao longo do tempo, houve 

avanços significativos nas formas de trabalho, bem como no jeito de se praticar e 

implantar normas e técnicas de segurança porém, as políticas de segurança e saúde 

de trabalho ainda precisam avançar tendo em vista que o número de acidentes de 

trabalho é muito elevado. 

A Constituição Federal, no art. 7º, inciso XII, dispõe que: 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança. 

 

Assim, a Constituição Federal, garante aos trabalhadores proteção contra os 

riscos relacionados ao trabalho, através de normas de saúde, higiene e segurança. 

A constituição impulsionou a criação de normas de segurança e saúde no trabalho. 
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A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no Capítulo V, também 

contribuiu com importantes disposições sobre fiscalização, equipamentos de 

proteção individual, edificações, instalações elétricas, manuseio de materiais, dentre 

outras, estas asseguram uma grande possibilidade de prevenção de acidentes do 

trabalho caso sejam rigorosamente obedecidas. 

O Ministério do Trabalho e da Previdência Social – MTPS, com base nas 

Consolidação das Leis do Trabalho (arts. 155, inciso I e 200), elaborou a Portaria n. 

3.214/78, que regulamentou o Capítulo V da CLT por meio de diversas Normas 

Regulamentadoras (NRs), estas versam sobre ambiente de trabalho e trazem 

dispositivos de prevenção de segurança, medicina e higiene do trabalho.  

Inicialmente o MTPS regulamentou 28 normas pela Portaria n. 3214/78, e 

posteriormente instituiu mais 8 normas por portarias ministeriais posteriores e 

específicas, totalizando 36 NRs que vigoram atualmente, tratando de diversos temas 

sobre segurança do trabalho, abaixo elencados: 

NR-01 – Disposições Gerais 

NR-02 – Inspeção Prévia 

NR-03 – Embargo ou Interdição 

NR-04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho 

NR-05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual 

NR-07 – Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

NR-08 – Edificações 

NR-09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 

NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 

NR-13 – Caldeiras, Vasos sob Pressão e Tubulações 

NR-14 – Fornos 

NR-15 – Atividades e Operações Insalubres 

NR-16 – Atividades e Operações Perigosas 

NR-17 – Ergonomia 

NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR1.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR2.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR3.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR4.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR4.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR5.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR6.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR7.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR8.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR9.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR10.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR11.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR12.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR13.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR14.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR15.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR16.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR17.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR18.pdf
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NR-19 – Explosivos 

NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis 

NR-21 – Trabalho a Céu Aberto 

NR-22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração 

NR-23 – Proteção Contra Incêndios 

NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

NR-25 – Resíduos Industriais 

NR-26 – Sinalização de Segurança 

NR-27 – Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho – REVOGADA 

NR-28 – Fiscalização e Penalidades 

NR-29 – Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 

NR-30 – Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário 

NR-31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária Silvicultura, 

Exploração Florestal e Aquicultura 

NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde 

NR-33 – Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados 

NR-34 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e 

Reparação Naval 

NR-35 – Trabalho em Altura 

NR-36 – Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento 

de Carnes e Derivados. (BRASIL,2015) 

 
Como é notório, algumas das normas supracitadas abordam temas gerais que 

podem ser aplicados a diversos ramos trabalhista, outras são de caráter técnico, 

pois regulamentam máquinas e equipamentos, ergonomia, insalubridade, 

periculosidade, entre outros, e há ainda normas para segmentos específicos como 

por exemplo as normas 18 e 35 que são aplicáveis ao setor da construção civil.   

O cumprimento das NRs de segurança do trabalho é algo obrigatório segundo 

o item 1.1 da NR-01, para todas as empresas públicas ou privadas que possuam 

empregados submetidos ao regime da CLT, estas apresentam obrigações tanto para 

como para os empregados. 

De acordo com a CLT, art.157, os deveres das empresas quanto às NRs de 

segurança do Trabalho consistem em: 

Art. 157 – Cabe às empresas: 

http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR19.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR20.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR21.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR22.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR23.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR24.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR25.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR26.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR27.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR28.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR29.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR30.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR31.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR31.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR32.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR33.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR34.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR34.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR35.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR36.pdf
http://www.mtps.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR36.pdf
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I – cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; 
II – instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às 
precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças 
ocupacionais; 
III – adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional 
competente; 
IV – facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. 
(BRASIL,1977) 
 

Lidar com segurança no setor trabalhista é desafiador, é algo que implica o 

cumprimento de leis e normas e isto depende muito do empenho e engajamento de 

empregadores e trabalhadores. O art. 158 da CLT aponta o que cabe ao 

empregados: 

Art. 158 – Cabe aos empregados: 
I – observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as 
instruções de que trata o item II do artigo anterior; 
II – colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo. 
(BRASIL,1977) 

 

No que diz respeito ao ramo da construção civil, o cumprimento das NRs 18 e 

35 são essenciais para o sucesso estrutural e organizacional das obras e a 

manutenção da saúde dos trabalhadores.  

 

3.2 NORMAS REGULAMENTADORAS 

3.2.1  NR 18 

A NR 18 estabelece as condições e o meio ambiente de trabalho na Indústria 

da Construção. Esta estabelece diretrizes de caráter administrativo, de planejamento 

e de organização. O objetivo da norma 18 é a implantação de medidas de controle e 

sistemas preventivos de segurança nos processos. 

Em linhas gerais podemos dizer a NR 18 contém 27 capítulos que versam 

sobre procedimentos, dispositivos e atitudes a serem observados em cada 

atividades a ser desenvolvida em um canteiro de obras. 

A norma 18 dispões sobre temas como Demolição, Estruturas de Concreto; 

Medidas de Proteção contra Quedas de Altura, Andaimes e Plataformas de 

Trabalho; Acabamentos, Instalações Elétricas, Máquinas, Equipamentos e 

Ferramentas Diversas, entre outros temas. 
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 Além da exigência da elaboração e cumprimento do Programa de Condições 

Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT), na Industria da Construção, a NR-18 faz 

recomendações sobre o escoramento de peças de armação e de formas. Solicita 

verificações de escoramento em demolições e escavações e que o piso para 

trabalhos em estrutura metálica seja montado sem frestas para que não haja queda 

de materiais ou equipamentos. Quanto à queda de material retirado ou desabamento 

lateral do talude em atividades de escavação, fundação e desmonte de rocha, 

determina que, para escavações com mais de 1,25 m de profundidade, deve-se 

dispor de escadas ou rampas para facilitar a saída dos operários, que os materiais 

retirados devem ser depositados a uma distância superior à metade da 

profundidade, medida a partir da borda do talude, e que os taludes com altura 

superior a 1,75m devem ter estabilidade garantida, entretanto não determina os 

meios para execução desta proteção. Quanto às rampas, escadas e passarelas, 

recomenda o uso de madeira de boa qualidade, sendo proibida a pintura, com 

construção sólida e dotadas de Guarda Corpo e Rodapé (GcR), mas não detalha 

como executá-las. Estipula o limite de 40 cm entre níveis para instalação de rampas 

ou escadas, 80 cm para largura mínima de escadas e patamar intermediário a cada 

2,90 m de altura, com largura e comprimento no mínimo iguais à escada. 

No item 18.13, a NR-18 apresenta medidas de proteção contra quedas de 

altura, estipulando a obrigatoriedade de instalação de Equipamento de Proteção 

Coletiva (EPC), tratando das proteções em aberturas de pisos, de beirada de lajes, 

das dimensões para Guarda Corpo e Rodapé (GcR), e das plataformas de limitação 

de quedas de materiais. Para a instalação, desmontagem, manutenção e operação 

de equipamentos de transporte vertical, a norma estipula a necessidade de 

operários qualificados e treinados para a função. Quanto aos cabos de aço, a NR-18 

orienta sobre a obrigatoriedade de consulta à norma NBR 6327/83 da ABNT – 

Cabos de Aço/Uso Gerais, e determina que cabos de aço solicitados à tração devam 

ter carga de ruptura equivalente a, no mínimo, cinco vezes a carga máxima de 

trabalho a que estiverem sujeitos e resistência à tração de seus fios de, no mínimo, 

1.600 Mpa. 35 Os documentos exigidos pela NR-18 no item 18.3.4 referentes a 

quedas de altura são: projeto de execução das proteções coletivas em conformidade 

com as etapas da execução da obra e especificação técnica das proteções coletivas 

e individuais a serem utilizadas.  
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Em suma, a finalidade geral da NR 18 é legitimar a necessidade da garantir a 

segurança no trabalho. Por esta razão o item 18.1.3, aponta que “É vedado o 

ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam 

assegurados pelas medidas previstas nesta NR e compatíveis com a fase da obra”. 

Saurin e Formoso(1999) na pesquisa Contribuições Para Aperfeiçoamento 

da NR-18: condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, 

aplicaram uma lista de verificação em setenta e nove canteiros de obras da 

construção civil em sete cidades de diferentes estados brasileiros, afim de obterem 

uma análise sobre o cumprimento da NR-18, assim: 

 
A aplicação do check-list demonstrou que todas as exigências são viáveis 
de serem atendidas, embora existam exigências que são muito mais 
cumpridas que outras. As causas para o não cumprimento podem ser 
atribuídas aos seguintes fatores: o caráter muito prescritivo de algumas 
exigências, o qual facilita a não conformidade e dificulta a adoção de 
soluções alternativas, o papel secundário geralmente destinado à 
segurança no trabalho no gerenciamento das empresas, o 
desconhecimento da norma e, somente em alguns casos, dificuldades 
técnicas e custo de equipamentos. (SAURIN E FORMOSO, 1999, p. 11)  

 

Sem dúvidas a observância da NR 18 é essencialmente importante para o 

bom andamento das atividades da construção civil.  Convém salientar que 

segurança no trabalho deve ser entendida como um investimento e não como 

despesa para empresa, visto que a prevenção de Acidentes de Trabalho evita 

inúmeras despesas pessoais e patrimoniais, incluindo indenizações por 

acidentes, o que pode acarretar realmente em uma despesa para o empregador. 

A NR 35 é outra norma que precisa ser rigorosamente observada e seguida 

em todos os canteiros de obras. 

3.2.2  NR 35 

A NR 35 foi estabelecida para regular as condições de trabalho em altura, 

esta norma teve sua primeira a publicação no   D.O.U. Portaria SIT n.º 313, de 23 de 

março de 2012, em seguida houve alterações/atualizações da mesma no D.O.U. 

Portaria MTE n.º 593, de 28 de abril de 2014, na Portaria MTE n.º 1.471, de 24 de 

setembro de 2014 25/09/14 e na Portaria MTb n.º 1.113, de 21 de setembro de 

2016.  
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O Gerente Técnico da Honeywell Produtos de Segurança, Marcos Amazonas, 

no artigo O EPI e seus sistemas dentro da nova NR 35 Trabalho em altura, elogiou a 

criação e abrangência da norma: 

A norma é muito feliz em não se ater a algum tipo de trabalho em altura 
específico, mas sendo generalista, abrangendo aos mais variados tipos de 
atividades que expõem, em algum momento, o trabalhador ao risco de 
queda de altura. Isto vem a facilitar sua interpretação que traz uma 
mudança significativa na forma de agir, principalmente nas etapas que 
antecedem o trabalho em altura. (AMAZONAS,2016, p.1) 

 

Ao estudarmos sobre cada item constante na NR é possível que se faça uma 

análise dos mesmos, desta forma, foi possível as percepções abaixo relacionadas: 

O item 35.1.institui o objetivo e campo de aplicação da NR 35:  

35.1.1 Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de 
proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a 
organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. 
35.1.2   Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 
2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. 
35.1.3 Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais 
estabelecidas pelos Órgãos competentes e, na ausência ou omissão 
dessas, com as normas internacionais aplicáveis.  

 

É importante destacar que o trabalho em altura, se complementa com as 

normas técnicas oficiais de segurança, a NR 35 é um complemento as regras gerais 

de segurança com orientações específicas para o trabalho em altura, atividade esta 

que envolve riscos que devem ser levados em conta para garantir a saúde e 

segurança dos trabalhadores. 

O Manual de auxílio na interpretação e aplicação da Norma Regulamentadora 

n.º 35 - Trabalhos em altura, publicação do Ministério do Trabalho e Emprego(2012) 

explica que: 

Adotou-se esta altura como referência por ser diferença de nível consagrada 
em várias normas, inclusive internacionais. Facilita a compreensão e 
aplicabilidade, eliminando dúvidas de interpretação da Norma e as medidas 
de proteção que deverão ser implantadas.  
Trabalho em altura é, portanto, qualquer trabalho executado com diferença 
de nível superior a 2,0 m (dois metros) da superfície de referência e que 
ofereça risco de queda. As atividades de acesso e a saída do trabalhador 
deste local também deverão respeitar e atender esta norma. (MTE,2012, 
p.6) 

 

O item 35.2.da NR 35, aponta sobre as responsabilidades concernentes ao 

aos deveres de empregador e trabalhadores:  

35.2.1 Cabe ao empregador: 
a) garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta 
Norma; 
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b) assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a 
emissão da Permissão de Trabalho - PT; 
c) desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de 
trabalho em altura; 
d) assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do 
trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e 
das medidas complementares de segurança aplicáveis; 
e) adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das 
medidas de proteção estabelecidas nesta Norma pelas empresas 
contratadas; 
f) garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as 
medidas de controle; 
g) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas 
as medidas de proteção definidas nesta Norma; 
h) assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação 
ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata 
não seja possível; 
i) estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para 
trabalho em altura; 
j) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja 
forma será definida pela análise de riscos de acordo com as peculiaridades 
da atividade; 
k) assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista 
nesta Norma. 

 

Este item aponta que o empregador precisa planejar a realização do trabalho 

em altura evitando riscos, fornecer os equipamentos necessários para a segurança 

do trabalhador e assegurar a supervisão da atividade. 

Del Valle(2014) opina sobre a questão ao afirmar que: 

Todo trabalhador necessita de se sentir seguro em atividades laborais, a 
saúde do trabalhador é uma responsabilidade das organizações. Sob essa 
condição, toda empresa deverá implantar programas de gerenciamento de 
riscos como parte da cultura organizacional, com a finalidade de realizar 
uma integração entre os diversos níveis que atuam nos processos 
produtivos. (Del Valle,2014,p.1) 

 

O item 35.2.2 também indica as responsabilidades dos trabalhadores: 

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, 
inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador; 
b) colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas 
nesta Norma; 
c) interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que 
constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e 
saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu 
superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis; 
d) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser 
afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. 

 
Nesta perspectiva, é notório que para que o cumprimento da norma 35 seja 

uma realidade, os trabalhadores devem estar dispostos a zelar por sua própria 

segurança e pela segurança do próximo, utilizando os equipamentos de segurança 
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necessários e cobrando dos empregadores a implementação das disposições 

contidas nos documentos regulatórios. 

O item 35.3. Assegura sobre capacitação e treinamento dos trabalhadores: 

O tópico 35.3.1 aponta que “O empregador deve promover programa para 

capacitação dos trabalhadores à realização de trabalho em altura”. Encontrar 

profissionais que se adequam as necessidades do trabalho em altura pode ser uma 

tarefa difícil, muitas vezes o trabalhador se acha apto, mas o cotidiano da obra 

apresenta tarefas com especificações que necessitam de capacitação e isto se faz 

com treinamentos periódicos e especializados. São as empresas têm a 

obrigatoriedade de capacitar seus trabalhadores. 

No próximo tópico, item 35.3.2, elenca características do trabalhador 

capacitado: 

Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi 
submetido e aprovado em treinamento, teórico e prático, com carga horária 
mínima de oito horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir: 
a) normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura; 
b) análise de Risco e condições impeditivas; 
c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção 
e controle; 
d) sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva; 
e) equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, 
inspeção, conservação e limitação de uso; 
f) acidentes típicos em trabalhos em altura; 
g) condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de 

resgate e de primeiros socorros. (NR 35.3.2) 
 

Trabalhadores treinados tendem a adquirir novas habilidades e melhorar seu 

desempenho em suas funções. O aprimoramento profissional dos funcionários só 

traz benefícios para as empresas e empregados.  

É fundamental investigar as necessidades da organização e criar programas 

de treinamento e desenvolvimento que atendam as demandas de cada atividade em 

altura. É preciso que os treinamentos aconteçam com regularidade. Quanto a 

regularização do tempo de capacitação está estabelecido que: 

35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre 
que ocorrer quaisquer das seguintes situações: 
a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho; 
b) evento que indique a necessidade de novo treinamento; 
c) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias; 
d) mudança de empresa. 
 

Os treinamentos além de serem regulares precisam oferecer um tempo de 

qualidade aos funcionários, para que estes possam de forma tranquila organizarem 
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os conhecimentos adquiridos. Quanto à carga horária do treinamento: “35.3.3.1 O 

treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de oito horas, conforme 

conteúdo programático definido pelo empregador.” Sobre esta questão Amazonas 

(2016) afirma que: 

O sistema de retenção de queda depende dos elementos que formam o EPI 
que são o cinturão e os elementos de conexão (talabarte ou trava queda). O 
sistema depende também de um dispositivo de ancoragem, pois sem este o 
EPI não funciona. Pode parecer absurdo, porém, existem pessoas que não 
recebem a qualificação adequada e acreditam de que apenas vestindo o 
cinturão já estão protegidas! Trabalhar em altura com EPI é uma tarefa 
complexa e certamente o tempo de 8 horas estabelecido no item 35.3.3.1 é 
realmente um tempo mínimo. (AMAZONAS, 2016, p.3) 
 

O tópico 35.3.3.2 aponta que “Nos casos previstos nas alíneas “a”, “b”, “c” e 

“d”, a carga horária e o conteúdo programático devem atender a situação que o 

motivou.”, ou seja, o assunto a ser tratado em cada treinamento deve condizer com 

as necessidades dos trabalhadores e empresa naquele determinado momento e 

deve levar o tempo necessário para que todos os entraves motivadores sejam 

sanados ou que o trabalhador necessite para se especializar. 

Os treinamentos para trabalho em altura podem ser ministrados 

concomitantemente com outros treinamentos, conforme o item 35.3.4:” Os 

treinamentos inicial, periódico e eventual para trabalho em altura podem ser 

ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa.”. A motivação dos 

trabalhadores é um aspecto fundamental para que a empresa tenha bons 

resultados. Vale destacar que, investir no treinamento iniciais, periódicos e eventuais 

pode ser uma ótima estratégia para motivar a equipe. 

O tópico 35.3.5 apresenta que “A capacitação deve ser realizada 

preferencialmente durante o horário normal de trabalho.”. Capacitar os funcionários 

no horário habitual garante maior aceitabilidade do treinamento, por parte dos 

trabalhadores. 

Ainda sobre a capacitação, o item 35.3.5.1 aponta que “O tempo despendido 

na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo.”. Ao estarem 

sendo capacitados para o trabalho, os funcionários estão de certa forma 

trabalhando, assim, o tempo deve contar como tempo de trabalho. 

O item 35.3.6 esclarece que “O treinamento deve ser ministrado por 

instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de 

profissional qualificado em segurança no trabalho.” É importante que haja qualidade 
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nas capacitações por essa razão é necessária a oferta de bons instrutores, um 

engenheiro do trabalho é exemplo de um profissional capacitado para oferecer 

treinamentos qualificados.  

A comprovada proficiência no assunto não significa formação em curso 
específico, mas habilidades, experiência e conhecimentos capazes de 
ministrar os ensinamentos referentes aos tópicos abordados nos 
treinamentos, porém o treinamento deve estar sob a responsabilidade de 
profissional qualificado em segurança no trabalho. (MET,2012,p.11) 

 

 Atualmente existem até empresas especializadas em prestar consultoria 

referentes a segurança do trabalho, assim, não há desculpas para a falta de 

treinamento adequado. 

Após ter sido devidamente treinado, o trabalhador merece que suas 

aprendizagens sejam legitimadas através de um certificado comprobatório, é o que 

versa o item 35.3.7 “Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo 

o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de 

realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do 

responsável.”. Além disso, “O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma 

cópia arquivada na empresa.”(NR 35.3.7.1) e “A capacitação deve ser consignada 

no registro do empregado.” (NR 35.3.8). É importante que toda capacitação seja 

devidamente reconhecida. 

O item número 4 da NR 35, instrui sobre Planejamento, Organização e 

Execução do trabalho em altura. Em conformidade com os assuntos supracitados, o 

tópico 35.4.1 aponta que “Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e 

executado por trabalhador capacitado e autorizado” e informa que “Considera-se 

trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado de 

saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que 

possua anuência forma da empresa. “(NR 35.4.1.1) 

A avaliação do estado de saúde do trabalhador em altura fica a cargo do 

empregador conforme o item.35.4.1.2 garantindo que: 

a) os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, devendo 
estar nele consignados; 
b) a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos 
envolvidos em cada situação; 
c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar 
mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores 
psicossociais. (NR 35.4.1.2) 
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Para desenvolver trabalho em altura é preciso que o trabalhador esteja apto 

“A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde 

ocupacional do trabalhador.” (NR 35.4.1.2.1) e “A empresa deve manter cadastro 

atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador 

para trabalho em altura. “(NR 35.4.1.3) 

No que se refere ao planejamento do trabalho em altura é preciso que se 

obedeça uma hierarquia sendo: 

a) medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio 
alternativo de execução; 
b) medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na 
impossibilidade de execução do trabalho de outra forma; 
c) medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de 
queda não puder ser eliminado. (NR 35.4.2) 

 

O Manual do MTE explica que “As medidas devem ser consideradas inclusive 

na etapa de concepção das instalações e equipamentos. O projeto deve ser 

concebido no sentido de evitar a exposição do trabalhador ou eliminar o risco de 

queda.” (MET,2012, p.12). Ainda sobre o planejamento supracitado, o Manual 

sinaliza que” A utilização de redes de proteção ou de cintos de segurança são 

exemplos de medidas de proteção coletiva e individual para minimizar as 

consequências da queda.” (MET,2012, p.13). 

É preciso também supervisionar o trabalho em altura, assim “Todo trabalho 

em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise 

de risco de acordo com as peculiaridades da atividade.” (NR 35.4.3) 

O Manual do MET, conceitua a palavra risco como: “capacidade de uma 

grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e à segurança das 

pessoas.” (MET,2012, p.13). 

Assim, é preciso calcular os fatores que podem prejudicar a saúde dos 

trabalhadores observar fatores internos e externos que possam causar danos.O item 

35.4.4 aponta que “A execução do serviço deve considerar as influências externas 

que possam alterar as condições do local de trabalho já previstas na análise de 

risco.” Ou seja, há influências que podem interferir e até ou impedir a continuidade 

das atividades em altura, entres as “influências externas que podem alterar as 

condições do local pode-se citar as condições climáticas adversas, como ventos, 

chuvas, insolação, descargas atmosféricas ou trânsito de veículos e pessoas, dentre 

outras.” (MET,2012, p.13). 
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Os itens 35.4.5 e 35.4.5.1 também versam sobre questões de Análise de 

Risco, vejamos: 

35.4.5 Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco. 
35.4.5.1 A Análise de Risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em 
altura, considerar: 
a) o local em que os serviços serão executados e seu entorno; 
b) o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho; 
c) o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem; 
d) as condições meteorológicas adversas; 
e) a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas 
de proteção coletiva e individual, atendendo às normas técnicas vigentes, 
às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto e 
dos fatores de queda; 
f) o risco de queda de materiais e ferramentas; 
g) os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos; 
h) o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais 
normas regulamentadoras; 
i) os riscos adicionais; 
j) as condições impeditivas; 
k) as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros 
socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador; 
l) a necessidade de sistema de comunicação; 
m) a forma de supervisão. (RN 35) 

 

Todas as medidas supracitadas são essenciais para que os fatores de risco, 

sejam minimizados, sobre estas questões, o Manual do MET(2012) ressalta que: 

Na análise de riscos devem ser previstos os possíveis cenários de situações 
de emergência e respectivos procedimentos e recursos necessários para as 
respostas de resgate e primeiros socorros. A queda não é o único perigo no 
trabalho em altura. Ficar pendurado pelo cinto de segurança pode ser 
perigoso devido à prolongada suspensão inerte.  
Suspensão inerte é a situação em que um trabalhador permanece suspenso 
pelo sistema de segurança, até o momento do socorro.  
A necessidade de redução do tempo de suspensão do trabalhador se faz 
necessária devido ao risco de compressão dos vasos sanguíneos ao nível 
da coxa com possibilidade de causar trombose venosa profunda e suas 
possíveis consequências. (MET,2012, p.17). 

 

Nesta perspectiva, podemos notar que todo cuidado é pouco e por esta razão 

é preciso seguir à risca todas as normas. O item 35.4.6.1 atenta para procedimentos 

nas atividades rotineiras de trabalho em altura: 

Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em 
altura devem conter, no mínimo: 
a) as diretrizes e requisitos da tarefa; 
b) as orientações administrativas; 
c) o detalhamento da tarefa; 
d) as medidas de controle dos riscos características à rotina; 
e) as condições impeditivas; 
f) os sistemas de proteção coletiva e individual necessários; 
g) as competências e responsabilidades. (NR 35.4.6.1) 

 

Em todos os canteiros de obras muitas atividades são repetitivas e 

executadas rotineiramente. O disposto neste item exclui a obrigatoriedade de 
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realização de uma análise de risco documentada anteriormente a cada momento de 

execução destas atividades, porém é preciso que os requisitos técnicos da análise 

de risco estejam contidos nos respectivos procedimentos operacionais. 

O item 35.4.7 complementa o anterior ao pontuar que “As atividades de 

trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante 

Permissão de Trabalho.”  Enquanto que as “atividades não rotineiras as medidas de 

controle devem ser evidenciadas na Análise de Risco e na Permissão de Trabalho.’ 

(RN 35.4.7.1) 

Sobre a permissão para o trabalho, o item 35.4.8 assegura que “A Permissão 

de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da 

permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e 

arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade.” O Manual do MET (2012) 

complementa: “A permissão de trabalho objetiva autorizar determinada atividade, 

que deverá estar corretamente descrita e delimitada na permissão.” (MET, 2012, 

p.18). 

Sobre o conteúdo da Permissão, observa-se que: 

A Permissão de Trabalho deve conter: 
a) os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos; 
b) as disposições e medidas estabelecidas na Análise de Risco; 
c) a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. (NR35.4.8.1) 

 

O item 35.4.8.2 pontua sobre a validação da permissão: “A Permissão de 

Trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de 

trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em 

que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho.” 

Todas estas medidas foram elaboradas tendo em vista a diminuição do risco 

e a ocorrência de problemas como cortes e quedas. A queda é algo temido tanto 

pelos trabalhadores como por empregadores, tendo em vista que esta pode implicar 

outros incidentes como incapacitação e até a morte do trabalhador. Assim o item 

35.5 é exclusivamente destinado ao Sistemas de Proteção contra quedas. O 

Capítulo 35.5 possui redação dada pela Portaria MTb n.º 1.113, de 21 de setembro 

de 2016. 

É imperativo que os trabalhadores estejam protegidos contra quedas assim “É 

obrigatória a utilização de sistema de proteção contra quedas sempre que não for 

possível evitar o trabalho em altura. “(NR35.5.1) 
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O item 35.5.2 complementa: 

35.5.2 O sistema de proteção contra quedas deve: (NR) 
a) ser adequado à tarefa a ser executada; (NR) 
b) ser selecionado de acordo com Análise de Risco, considerando, além dos 
riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais; (NR) 
c) ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho; 
(NR) 
d) ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de 
uma queda; (NR) 
e) atender às normas técnicas nacionais ou na sua inexistência às normas 
internacionais aplicáveis;(NR) 
f) ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática 
de inspeção. (NR) 
35.5.3 A seleção do sistema de proteção contra quedas deve considerar a 
utilização: (NR) 
a) de sistema de proteção coletiva contra quedas - SPCQ; (NR) 
b) de sistema de proteção individual contra quedas - SPIQ, nas seguintes 
situações: (NR) 
b.1) na impossibilidade de adoção do SPCQ; (NR) 
b.2) sempre que o SPCQ não ofereça completa proteção contra os riscos de 
queda; (NR) 
b.3) para atender situações de emergência. (NR) 

 

Como é notório o SPCQ é algo sério e essencial em uma obra, assim o item 

35.5.3.1 aponta que o “SPCQ deve ser projetado por profissional legalmente 

habilitado. (NR)” 

Existem alguns tipos de SPQC, é o que esclarece o item35.5.4: “O SPIQ pode 

ser de restrição de movimentação, de retenção de queda, de posicionamento no 

trabalho ou de acesso por cordas. (NR)” 

O próximo item da NR35 elenca a constituição dos elementos do Sistema de 

Proteção Individual contra Quedas: 

O SPIQ é constituído dos seguintes elementos: (NR) 
a) sistema de ancoragem; (NR) 
b) elemento de ligação; (NR) 
c) equipamento de proteção individual. (NR)(NR35.5.5) 
 

Estes equipamentos devem obedecer as seguintes características: 
 

Os equipamentos de proteção individual devem ser: (NR) 
a) certificados; (NR) 
b) adequados para a utilização pretendida; (NR) 
c) utilizados considerando os limites de uso; (NR) 
d) ajustados ao peso e à altura do trabalhador. (NR) (NR35.5.5.1) 

 

É de responsabilidade do fabricante e/ou fornecedor informar o usuários 

sobre as condições dos produtos oferecidos assim o 35.5.5.1.1 apresenta que: “O 

fabricante e/ou o fornecedor de EPI deve disponibilizar informações quanto ao 

desempenho dos equipamentos e os limites de uso, considerando a massa total 
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aplicada ao sistema (trabalhador e equipamentos) e os demais aspectos previstos 

no item 35.5.11. (NR)” 

Todo equipamento está sujeito a falhas e desgastes assim é importante 

sempre vistoriar os objetos de trabalho, conforme asseguram os item 35.5.6 e 

35.5.6.1 : ”Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções do SPIQ, 

recusando-se os elementos que apresentem defeitos ou deformações. (NR)” e 

“Antes do início dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os 

elementos do SPIQ. (NR)” 

Tão importante quanto planejar, o registro pode ser considerado uma 

ferramenta imprescindível na organização de uma obra assim a NR35.5.6.2 afirma 

que: “Devem-se registrar os resultados das inspeções: (NR)a) na aquisição; (NR); b) 

periódicas e rotineiras quando os elementos do SPIQ forem recusados. (NR)” 

A NR35.5.6.3 nos traz a informação de que é preciso descartar ou restaurar 

os objetos com defeito para evitar maiores riscos: 

Os elementos do SPIQ que apresentarem defeitos, degradação, 
deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e 
descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas 
técnicas nacionais ou, na sua ausência, em normas internacionais e de 
acordo com as recomendações do fabricante. (NR) (NR35.5.6.3) 

 

Os item que vão do 35.5.7 ao 35.5.9.1, oferecem uma gama de informações 

sobre o SPIQ que precisam ser observadas: 

35.5.7 O SPIQ deve ser selecionado de forma que a força de impacto 
transmitida ao trabalhador seja de no máximo 6kN quando de uma eventual 
queda; (NR) 
35.5.8 Os sistemas de ancoragem destinados à restrição de movimentação 
devem ser dimensionados para resistir às forças que possam vir a ser 
aplicadas. (NR) 
35.5.8.1 Havendo possibilidade de ocorrência de queda com diferença de 
nível, em conformidade com a análise de risco, o sistema deve ser 
dimensionado como de retenção de queda. (NR) 
35.5.9 No SPIQ de retenção de queda e no sistema de acesso por cordas, o 
equipamento de proteção individual deve ser o cinturão de segurança tipo 
paraquedista. (NR) 
35.5.9.1 O cinturão de segurança tipo paraquedista, quando utilizado em 
retenção de queda, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para 
retenção de queda indicado pelo fabricante. (NR) 

 
O item 35.5.10 traz recomendações sobre trava-queda deslizante guiado 

apontando que:  

A utilização do sistema de retenção de queda por trava-queda deslizante 
guiado deve atender às recomendações do fabricante, em particular no que 
se refere: (NR) 
a) à compatibilidade do trava-quedas deslizante guiado com a linha de vida 
vertical; (NR) 
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b) ao comprimento máximo dos extensores. (NR) 
 

A análise de Risco é o assunto do item 35.5.11: 
 

A Análise de Risco prevista nesta norma deve considerar para o SPIQ 
minimamente os seguintes aspectos: (NR) 
a) que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o 
período de exposição ao risco de queda; (NR) 
b) distância de queda livre; (NR) 
c) o fator de queda; (NR) 
d) a utilização de um elemento de ligação que garanta um impacto de no 
máximo 6 kN seja transmitido ao trabalhador quando da retenção de uma 
queda; (NR) 
e) a zona livre de queda; (NR) 
f) compatibilidade entre os elementos do SPIQ. (NR) (NR35.5.11) 

 

O talabarte é um importante EPI para trabalho em altura, o Talabarte possui 

diferentes tipos e é essencial para a segurança do profissional. Os itens 35.5.11.1 e 

35.5.11.1.1 apresentam importantes informações sobre a utilização este dispositivo: 

 
35.5.11.1 O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem ser posicionados: 
(NR) 
a) quando aplicável, acima da altura do elemento de engate para retenção 
de quedas do equipamento de proteção individual; (NR) 
b) de modo a restringir a distância de queda livre; (NR) 
c) de forma a assegurar que, em caso de ocorrência de queda, o 
trabalhador não colida com estrutura inferior. (NR) 
35.5.11.1.1 O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante e 
considerando suas limitações de uso, não pode ser utilizado: (NR) 
a) conectado a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor; (NR) 
b) com nós ou laços. (NR). 

 

Finalmente item 35.6.  Da NR 35 apresenta questões relacionada a 

Emergência e Salvamento, assim o tópico 35.6.1 afirma que “O empregador deve 

disponibilizar equipe para respostas em caso de emergências para trabalho em 

altura.”. Sobre esta questão o Manual do MTE (2012) esclarece que: “O empregador 

deve disponibilizar equipe apta para atuar em caso de emergências para trabalho 

em altura, que responda de acordo com o determinado no plano de emergências, 

não significando que a equipe é dedicada a esta atividade. (MTE,2012, p.38) 

  Quanto a equipe de salvamento está “pode ser própria, externa ou 

composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em 

função das características das atividades”. (RN 35.6.1.1)  

 
Entende-se por equipe própria aquela composta por trabalhadores da 
empresa. A equipe externa pode ser pública ou privada. A pública pode ser 
formada pelo corpo de bombeiros, defesa civil, SAMU ou correlatos. A 
equipe privada pode ser formada por profissionais capacitados em 
emergência e salvamento. Em algumas situações a equipe poderá ser 
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formada pelos próprios trabalhadores que exercem trabalhos em altura, 
conforme definido no plano de emergências e em função das circunstâncias 
que envolvem as atividades. Os trabalhadores deverão estar capacitados a 
realizar salvamentos de emergência, resgate e inclusive o auto resgate, 
quando possível ou viável. (MTE,2012, p.38,39) 

 

O tópico 35.6.2 aponta que é responsabilidade da empresa a oferta de 

recursos de emergências “O empregador deve assegurar que a equipe possua os 

recursos necessários para as respostas a emergências.”. Já o item 35.6.3 sinaliza 

que “As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura 

devem constar do plano de emergência da empresa.”, sobre esta recomendação o 

Manual do MTE(2012) esclarece: 

O plano de emergências é um conjunto de ações, consignados num 
documento, contendo os procedimentos para contingências de ordem geral, 
que os trabalhadores autorizados deverão conhecer e estar aptos a adotar 
nas circunstâncias em que se fizerem necessárias. Este plano deve estar 
articulado com as medidas estabelecidas na análise de risco. (MTE,2012, p. 
40) 
 

No que diz respeito a equipe de resgate, o item 35.6.4, aponta que “As 

pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar 

capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física 

e mental compatível com a atividade a desempenhar.” Sobre esta norma, o Manual 

do MTE(2012) indica que:  

O empregador deve assegurar que os integrantes da equipe de resgate 
estejam preparados e aptos a realizar as condutas mais adequadas para os 
possíveis cenários de situações de emergência em suas atividades. A 
capacitação prevista neste item não compreende a referida no item 35.3.2, 
que estabelece o conteúdo e a carga horária para trabalhadores que 
executam atividades em altura. Se a empresa, de acordo com o seu plano 
de emergência, tiver ou necessitar de equipe própria ou formada pelos 
próprios trabalhadores para executar o resgate e prestar primeiros socorros, 
os membros desta equipe devem possuir treinamento adequado através de 
simulações periódicas, como se fossem um caso real, para estar 
preparados a dar uma pronta e adequada resposta. (MTE,2012, p.40) 

 

As leis trabalhistas e normas vigentes legitimam que para que a segurança do 

trabalho exista é preciso que patrões e empregados cumpram a parte que lhes 

corresponde, Assim é preciso que governantes desenvolvam uma eficiente política 

de segurança trabalhista e que trabalhadores e empregadores se empenhem em 

cumprir., visto que: “Uma política de segurança e saúde do trabalho que envolva 

todos os agentes num quadro organizado e bem definido contribuirá para a 

competitividade das empresas, assente no respeito pelas condições de trabalho.” 

(FREITAS,2008, p.21) 



31 

 

3.3  ACIDENTES EM ALTURA 

 

A realidade sobre acidentes de trabalho no mundo é preocupante, visto que 

o acidente de trabalho gera danos físicos ao trabalhador podendo resultar em muitos 

casos na sua morte. Além dos custos humanos, há ainda custos econômicos 

gerados à sociedade e ao próprio acidentado. As empresas perdem profissionais, e 

são alvos de ações em vários âmbitos da sociedade, além de custos econômicos 

como pagamento de seguros, indenizações, perda de competitividade. 

Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), de um total de 2,34 

milhões de acidentes de trabalho mortais a cada ano, 321.000 se devem a acidentes 

de trabalho típico. Os 2,02 milhões de mortes restantes são provenientes de 

enfermidades relacionadas com o trabalho. Ainda segundo essa organização, a 

cada 15 segundos um trabalhador morre de acidente ou doenças relacionadas com 

o trabalho. E a cada 15 segundos, 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral. 

 Os países em desenvolvimento, como o Brasil, sofrem com custos 

relacionados a mortes e lesões de trabalhadores, por possuírem em sua cadeia 

produtiva atividades perigosas como a agricultura, a construção civil e a mineração.  

Como já foi dito antes, a construção civil apresenta um índice de 

acidentes de trabalho elevado em todo o mundo e no Brasil não é diferente. No 

Brasil, em 2014 foram registrados na construção civil um total de 50.662 acidentes 

de trabalho, no ano seguinte esses números sofreram uma queda contabilizando 

41.012 acidentes de trabalho. Sendo assim, houve um decréscimo de 19,05% de 

acidentes de 2014 para 2015. Desta forma, a construção civil representa 6,7% dos 

acidentes totais ocorridos no Brasil em 2015. É interessante observar que 77,89% 

dos acidentes decorrem da atividade exercida no ramo da construção civil, ou seja, 

dos 41.012 acidentes registrados na construção civil, 31.945 foram acidentes típicos. 

Portando, o setor da indústria da construção caracteriza-se por ser um ramo 

perigoso e com grandes riscos de acidentes de trabalho. 

E Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 40% dos 

acidentes de trabalho no Brasil estão relacionados a queda de trabalhadores em 

altura.  
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De acordo com o FUNDACENTRO (2011) a construção civil apresenta em 

seu processo construtivo atividades que envolvem riscos de queda em altura, como 

as seguintes:  

• Trabalhos em partes periféricas de lajes;  

• Aberturas de pisos;  

• Trabalhos em vãos de acesso às caixas de elevadores;  

• Trabalhos em vãos de escadarias ou rampas;  

• Serviços executados em sacadas ou varandas;  

• Construção e montagem de telhados e/ou coberturas;  

• Montagem e desmontagem de torres de elevadores de obras;  

• Trabalhos em andaimes suspensos;  

• Montagem de elementos estruturais (pré-moldados metálicos);  

• Trabalhos em confecção de fôrmas, ferragens e concretagem de estruturas 

e lajes;  

• Manutenção de fachadas de edifícios;  

• Inspeção e manutenção de chaminés.  

  

 

As quedas podem ocorrer por mais de um motivo e estão relacionadas ao 

ambiente de trabalho e ao próprio trabalhador. Portanto, características inerentes 

aos indivíduos como falta de atenção e concentração durante a realização de 

determinada atividade, aliada à falta ou uso incorreto dos equipamentos de proteção 

individual, podem gerar quedas. Além disso, o local onde se realiza a atividade pode 

ser um fator gerador dos acidentes. Ambientes com pouca iluminação, superfícies 

escorregadias e buracos geram em muitos casos, acidentes devido a quedas. 
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3.4 CONSTRUÇAO CIVIL  

3.4.1 CONDICÕES DE SEGURANCA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

O ramo da construção civil avança a passos largos, a cada dia aumenta a 

necessidade da construção de novas edificações, surgindo também a contratação 

de mão de obra e consequentemente a necessidade de treinar e equipar os 

trabalhadores para que estes trabalhem com segurança. 

A segurança do trabalho tem como objetivo principal a prevenção de 
acidentes e doenças ocupacionais. Na indústria da construção civil, há uma 
incessante busca à proteção do trabalhador tendo em vista os riscos desta 
atividade, pelo segmento possuir atividades em altura quase sempre, e seus 
acidentes serem por muitas vezes fatais, é deveras importante. (AMANTE E 
SILVA, 2017, p.57) 

 

Segundo Barkokébas Jr. et al (2004), o acidente é produto da combinação de 

uma série de fatores e dificilmente o mesmo ocorre em consequência de uma só 

causa. Nesta perspectiva, é sobremodo importante que em cada local de trabalho, 

os trabalhadores sejam orientados, capacitados e equipados para que as normas de 

segurança sejam concretizadas e evitem acidentes. Infelizmente estudos apontam 

que “A Indústria da Construção Civil (ICC) é uma das que apresenta as piores 

condições de segurança, em nível mundial.” (SILVEIRA ET AL, 2005, p.40) 

Os números e ocorrências dos acidentes decorrentes do trabalho na 
construção civil são provenientes de diversos fatores, alguns já citados no 
segundo parágrafo deste tópico, onde além desses, o tempo de jornada de 
trabalho, horas extras e pressão para a execução do serviço são também 
causadores da má execução das diretrizes das normas regulamentadoras 
de segurança. (AMANTE E SILVA, 2017, p.23) 

 

Toda obra da construção precisa contratar trabalhadores que realizam 

serviços em altura como pedreiros, serventes, técnico hidráulico, eletricistas, entre 

outros, Nascimento Mangas Et al(2008) em seu estudo sobre Acidentes de trabalho 

fatais e desproteção social na indústria da construção civil do Rio de Janeiro, traçou 

o perfil dos trabalhadores mais acidentados: 

Dentre elas, destacam-se os serventes de obra, com 28% do total, que, por 
sua baixa qualificação profissional, estão permanentemente sujeitos às 
tarefas mais desgastantes. Em seguida, figuram os carpinteiros e os 
pedreiros, com 14% cada, e os encarregados de turma, com 5%. 
Eletricistas, pintores, bombeiros-hidráulicos e impermeabilizadores 
correspondem, cada um, a 3%. Outras ocupações, como auxiliares de 
escritório, gesseiros, soldadores, mestres de obra, auxiliares de escritório, 
montadores, operadores de grua, marteleiros e armadores de ferro, 
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perfazem, cada uma, 1% do total. A ocupação não é esclarecida em 18% 
dos eventos com morte.  (NASCIMENTO MANGAS ET AL,2008, p.) 

 
Muitos dos trabalhadores em altura, por possuírem baixa escolaridade, baixo 

nível de instrução e estarem acostumados a realizarem trabalhos de trato puramente 

braçal, sequer estão totalmente conscientes dos riscos inerentes de suas profissões, 

conforme indica Silveira et al, (2005): 

Os trabalhadores da construção civil constituem um grupo de pessoas que 
realizam sua atividade laboral em ambiente insalubre e de modo arriscado.  
Geralmente são atendidos inadequadamente em relação aos salários, 
alimentação e transporte; possuem pequena capacidade reivindicatória e, 
possivelmente, reduzida conscientização sobre os riscos aos quais estão 
submetidos. (SILVEIRA ET AL, 2005. p.43) 

 
No afã de possuir um emprego para sobreviver e sustentar suas famílias, 

muitas vezes os trabalhadores em altura consentem em realizar trabalhos em 

ambientes inapropriados: 

O compromisso com o próprio sustento e o de seus dependentes, num 
contexto de desemprego, induz esses operários a se submeterem a 
condições e relações de trabalho degradantes e degradadas. A luta pela 
sobrevivência de forma digna se confronta com modos perversos de viver e 
morrer. (MANGAS ET AL, 2008, p.49) 

Como alguns trabalhadores se sujeitam a posturas de riscos, cabe aos 

empregadores, sensibilizar os trabalhadores a cumprirem as regras, conforme 

aponta Del Valle (2014): 

As organizações deverão auxiliar os trabalhadores que tendem a assumir 
posturas de riscos no sentido de sensibilizá-los a tomarem atitudes de 
prevenção de acidentes. Essas tendências comportamentais que tendem 
negligenciar por distração ou negligência poderão produzir acidentes nos 
casos em que houver falhas nos procedimentos aumentando os riscos no 
ambiente de trabalho.  (DEL VALLE, 2014, p.14) 
 

Muitos empregadores deixam de oferecer equipamentos de segurança devido 

ao custo destes, porém o acidente é algo custa mais caro tanto para o trabalhador 

como para o empregador. “A prevenção de acidentes de trabalho torna-se 

economicamente viável, pois a substituição de um trabalhador acidentado pode 

custar muito caro, havendo redução na produção e aumento de custo, dentre 

outros.”. (COSTA, 2003, p. 31). 

A aquisição de equipamentos de segurança e contratação de um profissional 

se constituem em um investimento que só trará ganhos aos empregadores e 

empregados. 

Infelizmente a desinformação dos trabalhadores ainda é fator fundamental 

para a ocorrência de acidentes, conforme aponta o Ministério do Trabalho: 
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A ocorrência dos AT deve-se, possivelmente, também à desinformação dos 
trabalhadores. Os programas estabelecidos pelo MTE devem ser 
implementados e respeitados, no sentido de minimizar os riscos inerentes 
ao setor. O PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (NR-9) - 
visa a detectar os riscos e as condições inadequadas no ambiente laboral 
que afetam a saúde do trabalhador. O PCMAT - Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (NR-18.3) - objetiva 
planejar as ações de segurança e proteção a serem adotadas em cada fase 
do projeto construtivo. O PCMSO - Programa de Controle Médico da Saúde 
Ocupacional (NR-7) - visa a realizar exames admissionais, periódicos e 
demissionais dos trabalhadores (BRASIL, 2002). 

 

Assim, a elaboração de programas, a existência e a exigência do 

cumprimento de normas são critérios fundamentais para que a segurança seja uma 

realidade no ramo da construção civil. 

Tais programas, aliados ao esforço de diversos segmentos da sociedade, 
entre eles o serviço de saúde, possivelmente propiciarão melhorias das 
condições de trabalho e proteção da saúde desses trabalhadores. Políticas 
prevencionistas devem ser implantadas com o objetivo de reduzir as quedas 
e minimizar as consequências dos acidentes, os quais propiciaram fraturas 
e múltiplos diagnósticos aos trabalhadores acidentados, principalmente em 
membros superiores e cabeça, confirmando a gravidade do problema. 
(SILVEIRA ET AL, 2005. p.43) 
 

Para que o trabalho em altura possa acontecer sem percalços é preciso que 

políticas públicas de segurança sejam colocadas em prática e que todos os atores 

envolvidos com a atividade em altura estejam engajados em prol do bem comum, 

porque quando um trabalhador sofre um dano, são muitas as pessoas são 

indiretamente afetadas. 

3.5 A IMPORTANCIA DO PROFISSIONAL DE SEGURANCA DO TRABALHO 

No âmbito das empresas, a responsabilidade pela preservação da saúde e a 

garantia da segurança dos trabalhadores cabe ao Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). O Serviço é regulado 

por normas estatais que se aplicam aos trabalhadores formais cujo regime de 

trabalho é regido pela Consolidação de Leis do Trabalho (BRASIL, 1943) 

O Serviço tem por objetivo maior a prevenção de acidentes de trabalho e de 

doenças ocupacionais e, para tanto, os profissionais de saúde e segurança do 

trabalho devem lançar mão de uma série de iniciativas para o desenvolvimento de 

ações preventivas. A legislação trabalhista vigente define como atribuições principais 

desses profissionais reduzirem até eliminar os riscos existentes no ambiente de 

trabalho e, não sendo possível, determinar o uso de equipamentos de proteção 
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coletiva ou o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelo trabalhador. O 

SESMT também deve colaborar no projeto e implantação de novas instalações da 

empresa, responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) 

aplicáveis àquela empresa, promover atividades educativas para os trabalhadores, 

registrar e analisar acidentes e incidentes ocorridos (BRASIL, 1978, 1983). 

As responsabilidades do Engenheiro de Segurança do Trabalho, enquanto 

integrante do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – 

SESMT, estão estabelecidas na NR-4, dentre as quais podemos destacar: 

a) Aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança do trabalho ao 
ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive 
máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali 
existentes à saúde do trabalhador; (NR 4.12) 

 

A presença de um profissional da Segurança do trabalho é essencial para a 

averiguação das atividades e realização de treinamentos. Um boa forma de 

sensibilização são os treinamentos, porém estes não são inteiramente suficiente, é 

preciso que todo o ambiente de trabalho seja seguro e haja ampla oferta de 

dispositivos de segurança, para que o trabalhador não seja tentado a descumprir os 

procedimentos de segurança.  

 
Treinamento, experiência e habilidade podem afetar o risco; entretanto, 
nenhum desses fatores deve ser usado como um substituto para a 
eliminação do perigo e redução do risco, pelo projeto e proteções, onde 
essas medidas puderem ser implementadas. (ABNT, 1997) 

 

É preciso planejamento para que todos os tipos de acidentes sejam evitados 

de todas as formas, negligência e imprudência podem custar a vida e a saúde do 

trabalhador, assim “necessita-se organizar uma política e um sistema de segurança 

do trabalho” (COSTA, 2003, p. 31). 
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3.6 PREVENÇÃO DE ACIDENTES EM ALTURA NA CONSTRUÇÃO CIVIL  

3.6.1 Recomendação Técnica de Procedimentos - Medidas de Proteção Contra 

Quedas de Altura – RTP nº 1: 

Como princípio básico adotado, “onde houver risco de queda é necessária a 

instalação da proteção coletiva correspondente” (FUNDACENTRO, 1999a, p. 9), a 

RTP nº 1 apresenta recomendações de resistência e de dimensionamento para os 

EPC contra risco de quedas de pessoas, materiais e ferramentas. As especificações 

de resistências mínimas estipuladas pela RTP nº 1 auxiliam nos cálculos estruturais 

para dimensionamento dos EPC. Além das resistências mínimas, a RTP nº 1 

também apresenta ilustrações dos EPC, dos locais em que devem ser empregados 

e em que situações, Salienta as dimensões das proteções de periferia e apresenta 

os dispositivos para sua fixação. 

 

3.6.2  Recomendação Técnica de Procedimentos - Movimentação e Transporte 

de Materiais e Pessoas – Elevadores de Obra – RTP nº 2: 

A RTP nº 2 apresenta “disposições técnicas e procedimentos mínimos de 

segurança que devem ser observados na montagem, manutenção e operação dos 

elevadores de obra”, seja para transporte de material ou de pessoas no canteiro de 

obras (FUNDACENTRO, 1999b, p. 6). O operador de elevadores de transporte de 

material deve estar protegido contra quedas de material. Se a cabine do elevador 

não for instalada sob a laje, é recomendado que seja construído cobertura resistente 

contra quedas de materiais. Por ser um trabalho que exige cuidados e muita 

observação, o posto de trabalho do operador do elevador deve ser isolado, não deve 

ser utilizado como depósito de material, o operador deve ser qualificado, ter a função 

anotada em sua carteira de trabalho e, preferencialmente, deve desempenhar 

apenas esta função. 

Os componentes do elevador também devem ser protegidos contra quedas 

de material, com a finalidade de evitar acidentes que prejudiquem o equipamento e 

possam gerar acidentes no transporte de materiais ou pessoas. Segundo a 
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Fundacentro (1999b, p. 10), deve ser instalada uma cobertura de proteção entre o 

tambor do guincho e a roldana livre (louca), para isolar o cabo, protegendo-o de 

queda de materiais e evitando riscos de contato acidental com trabalhadores. A RTP 

nº 2 especifica no item 3.8 que nos “elevadores de obra os cabos utilizados deverão 

ser de aço, com alma de fibra”. Devem ser flexíveis e ter no mínimo diâmetro de 16 

mm, com resistência mínima “à ruptura de 150 KN e trabalhar com um coeficiente de 

segurança de no mínimo dez vezes a carga de ruptura” (FUNDACENTO, 1999b, p. 

26). Estas especificações auxiliam também o departamento de compras na 

aquisição dos componentes do equipamento. A RTP nº 2 apresenta uma proposta 

de check-list para elevadores de obras e outras recomendações para manutenção 

dos componentes do equipamento, especificando as manutenções que devem ser 

feitas, semanal, diária e periodicamente. 

 

3.6.3  - Recomendação Técnica de Procedimentos - Escadas, Rampas e 

Passarelas – RTP nº 4: 

Percebe-se uma evolução entre as RTP elaboradas pela FUNDACENTRO 

com a RTP nº 4. Esta RTP apresenta conceitos, dimensões das superfícies de 

passagem e dos EPC necessários, especificações de materiais, procedimentos de 

projeto e execução que devem ser aplicados no projeto de segurança, garantindo o 

cumprimento da NR-18. Estas especificações estão diretamente relacionadas a 

auxiliar o processo de projeto de segurança, dando opções entre tipos de materiais a 

serem empregados, quando empregar um tipo de solução, como projetar escadas, 

rampas e passarelas. Essa recomendação pode ser considerada para outros 

componentes de segurança, tais como em proteções de beirada de laje, plataforma 

de limitação de quedas de materiais, andaimes e GcR. Quando forem especificados 

componentes de madeira na confecção de escadas, rampas e passarelas, a RTP nº 

4 salienta o que a NR-18 (item 18.12.1) já menciona: a madeira a ser empregada 

deve ser resistente, de boa qualidade, sem defeitos (nós, rachaduras, madeira seca) 

e não deve ser pintada. Quando for especificado em projeto escadas metálicas ou 

de outro material que resista aos esforços solicitantes, recomenda-se que seja feita 

inspeção frequente e que o piso seja antiderrapante. Solicita-se, também, que sejam 
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instalados capachos para limpeza da sola do calçado de segurança antes da 

transposição de qualquer superfície de passagem. 

3.6.4 – NBR 6494 – Norma de Segurança nos Andaimes: 

 

Segundo a NBR 6494, no item 2.1, andaime é definido como: “Plataformas 

necessárias à execução de trabalhos em lugares elevados, onde não possam ser 

executados em condições de segurança a partir do piso. São utilizados em serviços 

de construção, reforma, demolição, pintura, limpeza e manutenção”. Em geral são 

constituídos por tubos metálicos de seções pré-estabelecida com travas diagonais 

que formam estruturas de tipo pórtico com possibilidade de regulação múltipla. 

Dentro de cada tipo de serviço é necessário à utilização de um tipo específico de 

andaime. 

Na NR-18, do item 18.15.1 até o item 18.15.9, estão descritos 

procedimentos ou medidas de segurança que se estendem para todos os tipos de 

andaimes; já a NBR 6494 deixa o item 3.2 voltado exclusivamente para a 

“Segurança e proteção nos andaimes” e o item 3.3 para a “Segurança na utilização 

dos andaimes”. É notória a preocupação por parte dos órgãos normativos pela 

segurança dos trabalhadores em plataformas suspensas, abaixo estão em destaque 

alguns itens para serem observado de acordo com a NR-18. 

“18.15.1 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e 
fixação, deve ser realizado por profissional legalmente habilitado.  
18.15.2.7  
b) é obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista e com duplo 
talabarte que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros 
e dupla trava;  
18.15.3 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, ser 
antiderrapante, nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente. 
(Alterado pela Portaria SIT n.º 201, de 21 de janeiro de 2011).  
18.15.5.1 É proibida a utilização de aparas de madeira na confecção de 
andaimes.  
18.15.6 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, 
inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, conforme subitem 18.13.5, 
com exceção do lado da face de trabalho.  
18.15.8 É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de 
escadas e outros meios param se atingirem lugares mais altos. (BRASIL3, p 
272). 
 

É de extrema importância a observação pelo profissional a qual é responsável pela 

parte de segurança, e até mesmo todos envolvidos no trabalho em altura, que a 
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NBR 6494 – Segurança nos Andaimes - vem completar a NR-18; em relação à 

proteção para utilização de andaimes. Todas as duas fazem menção em mesmos 

pontos, estes são mais importantes e requerem mais atenção no que desrespeita a 

segurança, como é o caso da utilização de sistema de guarda-corpo e rodapé (GcR) 

que é necessário uma proteção sólida, convenientemente fixada e instalada nos 

lados expostos das áreas de trabalho, para: andaimes, passarelas, plataformas 

suspensas.” Os andaimes devem ser munidos, sobre todas as faces externas, de 

guarda-corpos, colocados a 0,50 m e 1,00 m acima do estrado e, de rodapés de no 

mínimo 0,15 m de altura, nos níveis de trabalho” (ABNT01, 1990, p 2); e segundo 

(BRASIL3, 1978, item 18.15.6) “Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo 

e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, conforme subitem 18.13.5, 

com exceção do lado da face de trabalho”. 

3.6.5 – NR 6 – Equipamento de Proteção Individual: 

 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se 

Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Esta mesma norma ainda dispõe que a 

empresa é obrigada a fornecer aos empregados, os EPI's adequados aos riscos, 

gratuitamente e em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

• Segundo a NR 6 são responsabilidades do empregador:  

1) Aquisição do adequado ao EPI ao risco de cada atividade; 

 2) Exigência do uso pelos seus funcionários;  

3) Fornecimento de equipamentos aprovados pelo órgão nacional competente em 

matéria de segurança e saúde no trabalho;  

4) Orientação e treinamento dos trabalhadores em relação ao uso adequado, a 

conservação e a guarda do EPI; 

 5) Substituição imediata quando danificado ou perdido;  

6) Responsabilizar-se pela manutenção e higienização periódicas; 

 7) Comunicação ao Ministério do Trabalho sobre qualquer irregularidade 

constatada;  

8) Registro de fornecimento do EPI ao funcionário. 
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• Em contrapartida, cabe ao empregado:  

1) Usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina; 

 2) Responsabilizar-se pela guarda e conservação do equipamento; 

 3) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne inadequado para uso; 

4) Cumprir as determinações do empregador sobre o adequado uso. 

Para proteção contra quedas em altura a NR 6 estabelece o uso dos 

seguintes EPI's: dispositivo trava-queda e cinturão Dispositivo trava-queda: "para 

proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou 

horizontal, quando utilizado com cinturão de segurança para proteção contra 

quedas" (item I.1 da NR 6).  

Este tipo de dispositivo não depende das mãos para funcionar. O operário é 

capaz de movimentar-se no plano horizontal, bem como subir e descer escadas, 

rampas e pilhas de materiais sem risco de queda. Devido a ação de uma mola de 

retorno, o cabo retrátil não fica frouxo. No entanto, havendo movimento brusco, 

tropeço ou desequilíbrio do operário, o equipamento imediatamente se trava, 

evitando a queda de pessoas (SIMÕES, 2010). 

Segundo Pereira (2011) a prevenção de quedas em altura deve atender a 

uma sequência, para os diferentes graus de prevenção de quedas:  

• Redução do tempo de exposição ao risco: transferir o que for possível para 

o nível mais baixo, a fim de que o serviço seja executado no solo, eliminado assim o 

risco. Ex.: peças pré-montadas.  

• Impedir a queda: eliminar o risco por meio da concepção e organização do 

trabalho na obra. Ex.: colocação de guarda-corpo.  

• Limitar a queda: se a queda for impossível, deve-se recorrer a proteções 

que a limitem. Ex.: redes de proteção.  

• Proteção individual: se não for possível a adoção de medidas que reduzam 

o tempo de exposição, impeçam ou limitem a queda de pessoas, deve-se recorrer a 

equipamentos de proteção individual. Ex.: cinto de segurança.  

Para trabalhos normais, esta técnica de proteção individual deve ficar 

limitada a tarefas de curta duração, no entanto, deve-se utilizar a proteção individual 

quando o risco total das operações de colocação e/ou desmontagem da proteção 

coletiva for superior ao uso da citada proteção coletiva.  
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Sempre que possível deve-se combinar duas técnicas de prevenção, 

visando a máxima proteção dos trabalhadores. 

Segundo Roque (2011) os fatores que influenciam as técnicas utilizadas são: 

tempo de exposição; número de pessoas envolvidas, repetitividade do serviço, custo 

x benefício, produtividade, espaço físico e suas interferências. 
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4 RESULTADOS E DISCUSÔES 

Com este trabalho procurou-se apresentar os problemas e as medidas a 

serem adotadas para diminuir a incidência de acidentes de trabalho em diferentes 

níveis. Os comentários aqui apresentados no que se refere às NR – Normas 

Regulamentadoras, principalmente no concernente aos acidentes e aos elementos 

utilizados para proteção do trabalhador, visam apenas apresentar uma linha de 

pensamento e a interpretação técnica e legal do tema proposto.  

A   preparação   e   implementação   das   medidas   de   segurança   é   uma 

responsabilidade de todos os envolvidos. Sempre que um trabalho seja 

desenvolvido em altura o homem tem de estar sempre em segurança, por isso todo 

um planejamento e análise de riscos devem ser feitos para que o trabalho se dê de 

maneira segura, verificando-se fase a fase.  Ainda, é necessário também efetuar um 

acompanhamento constante e inspeções regulares. 

Ainda deve-se levar em consideração que os custos de um acidente são 

maiores que a prevenção do mesmo, tanto para o indivíduo, como para a entidade 

patronal e para a sociedade, assim aplicando medidas eficácias para evitar que 

acidentes do trabalho ocorram minimiza-se todo e qualquer problema, social, 

financeiro, fazendo com que todos os envolvidos estejam satisfeitos. 

Por isso se faz necessário a contratação de profissionais para 

implementação e execução dos projetos de segurança no trabalho, além de dar 

prioridade àquelas medidas que eliminem ou reduzam os perigos na sua origem e 

que proporcionem uma proteção coletiva, através de equipamentos de proteção 

individual e coletiva, consolidando-se assim uma tarefa bem sucedida onde todos os 

envolvidos executaram sua função de forma correta e tudo ocorreu em conformidade 

com aquilo que estava previsto. 

Observou se também que a NR 35 é essencial, pois define as obrigações e 

responsabilidades do empregador e do trabalhador, minimizando o número de 

acidentes durante as inspeções, consideradas de alto risco. Além disso, ela evita um 

grande e atual problema, que é justamente a falta de profissional qualificado e 

certificado no mercado. 
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Deve-se lembrar sempre que tudo o que é gasto com segurança do trabalho 

não pode ser considerado como despesas, e sim como investimento, afinal 

prevenção é primordial. 
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5 CONCLUSÃO. 

 

O presente trabalho teve como objetivo, investigar quais os benefícios e 

dificuldades que as empresas da construção civil encontram na implantação das 

exigências da Norma de Trabalho em Altura –NR 35 e do item 13 da NR 18 em seus 

canteiros de obras e se são aplicadas corretamente as orientações da mesma a fim 

de certificar a integridade física dos trabalhadores, desmistificar que aquisição de 

equipamentos de segurança seja um gasto além de mostrar a importância do 

profissional de segurança. A segurança do trabalho tem como objetivo principal a 

prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Na indústria da construção civil, há 

uma incessante busca à proteção do trabalhador tendo em vista os riscos desta 

atividade, pelo segmento possuir quase sempre atividades em altura, e seus 

acidentes serem por muitas vezes fatais, é deveras importante.  

 Contribuindo para que os empregadores e demais interessados aprendam a 

importância destas atividades, a qual não se trata apenas de mais uma Norma 

Regulamentadora a ser cumprida no canteiro de obras, e sim de uma norma que 

prioriza a vida e a saúde do trabalhador e do grande risco que ele pode correr ao 

prestar algum serviço em altura, e o quanto a atuação do profissional de segurança 

se faz necessário. 

Os acidentes, em sua maioria, ocorrem pelo mau uso dos equipamentos de 

proteção individual e coletiva, além da falta de antecipação de planos de segurança 

e a aplicação adequada das normas e regulamentos relacionados à segurança do 

trabalho. Dessa forma, é de suma importância o conhecimento por parte dos 

empregados e empregadores, de forma a manter seguro ao ambiente de trabalho. O 

trabalho destaca o uso dos dispositivos de proteção coletiva e de proteção individual 

obrigatórios durante atividades realizadas a mais de 2,00 m (dois metros) de altura, 

conforme exige as normas regulamentadoras. As análises obtidas através dos 

artigos avaliados mostram que a situação das condições de segurança para o 

trabalho em altura vem melhorando, devido ao uso cada vez mais frequente dos 

dispositivos de segurança. E com a NR 35, o planejamento e a gestão passam a ter 

um foco mais importante durante estas atividades.  
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Contudo, pode-se observar que ainda é necessário fiscalizar e advertir os 

funcionários, mesmo estes dispondo de treinamento e equipamentos adequados 

sobre os riscos e consequências da não utilização dos mesmos.  

A conscientização da utilização dos equipamentos de proteção é importante 

ser aplicada para todos que fazem a obra ocorrer, desde o servente ao diretor da 

empresa, pois o maior bem a ser protegido é a vida humana. Além disso,é 

interessante mais pesquisas que enfoquem na necessidade do segmento das 

normas e também a sua fiscalização. 

Com as recomendações apresentadas, espera-se que o setor da construção 

civil evolua em sua administração e não seja mais considerado um dos principais 

setores detentores dos maiores índices de acidentes de trabalho no Brasil e no 

mundo. 

Para trabalhos futuros sugere-se que seja feita uma avaliação dos riscos 

ergonômicos nas atividades de construção por meio de investigação e observação 

da situação de trabalho é também interessante e de extrema importância uma 

pesquisa fundamentada na opinião dos funcionários quanto ao uso dos EPIs, curso 

fornecido pelas empresas, e se os mesmos na prática utilizam a longo prazo 

corretamente o uso dos equipamentos de segurança. 
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