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Características do setor da Construção que 
impactam a Segurança e a Saúde do Trabalhador 

Terceirização/quarteirização; 
Capacitação da mão da obra; 
Rotatividade da força de trabalho ; 
Prazos curtos na construção; 
Preços de contrato baixos; 
Falta de informação em segurança e saúde; 
Escopo dos projetos construtivos não definidos 

completamente; 
Falta de gestão de SST nos canteiros de obras, 

etc.  
 



Impacto dos acidentes de trabalho 

 Em 2010, a HSE chegou a um valor de 1% do PIB no que se 
refere a gastos com acidentes e doenças do trabalho.  
 

 Outro exemplo é o trabalho realizado por J. Paul Leigh nos 
EUA, que chega a um valor do PIB americano de 1,8% em 
2007 (ILO, 2012). 
 

 O Safe Work Austrália (2015) calculou que o custo total das 
lesões e doenças ocupacionais para a economia 
australiana, para o exercício de 2008-09, foi de 60 bilhões 
de dólares, representando 4,8% do PIB australiano.  
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ACIDENTE 

FATORES DE AT: 

 dos indivíduos (qualificação, experiência etc) 

 da atividade ou tarefa 

 dos materiais 

 do ambiente  



Capacidade de influenciar o 
projeto 

Capacidade para influenciar o 

projeto  

Fonte: Gambatese (apud 

SYMBERSKI, 1987). 

Fonte: Gambatese (apud SYMBERSKI, 1987). 



Revisão da NR-18 

• Enxugamento dos itens; 

• Norma de gestão; 

• Ênfase nas boas práticas; 

• Maior liberdade aos profissionais de segurança do 
trabalho e maior responsabilidade; 

• Não engessar o texto; 

• Interface maior com as NR-10, 12 e 35. 

 





Programa de Gerenciamento de Riscos 

O PGR deverá conter: 

a) Projeto de área de vivência e das frentes de 
trabalho elaborado por PLH; 

b) Projeto elétrico das instalações temporárias por 
PLH; 

c) Projetos de sistema de proteção coletiva, por 
PLH; 

d) Projetos do SPIQ, por PLH; 

e) Relação de EPI e suas especificações técnicas. 



PGR 

A empresa principal elabora o PGR; 

As terceirizadas fornecem os seus respectivos 
inventários de riscos para a empresa principal; 

A elaboração do PGR é do engenheiro de 
segurança do trabalho; 

Em canteiros de obras com até 7 metros de altura 
e com no máximo 10 trabalhadores o PGR poderá 
ser feito pelo TST. 



Áreas de Vivência 

A) Segue a NR-24 com exceção de : 

Proporção de 1:20 para vasos sanitários com 
tampa, 1:10 para chuveiros e 1:25 para 
bebedouros; 

B) Proibição dos containers marítimos para uso como 
refeitório e dormitório; 

C) Banheiros com divisórias.  



Etapas de obra 

Criação do Plano de Demolição; 
Estabilidade garantida acima de 1,25 m; 
Bordas de escavação deve ser mantida com um 1,0 

metro livre de cargas; 
Tubulões a céu aberto a partir de 15,0 m de 

profundidade estão proibidos; 
Diâmetro mínimo de 0,90 m; 
Sarilho  confeccionado por projeto(PLH) 
Iluminação no tubulão,  blindada e a prova de 

explosão; 
Proibição do uso do tubulão com pressão hiperbárica. 



Escadas, rampas e passarelas 

A) Fusão do RTP da Fundacentro com a proposta do 
anexo III da NR-35 

B) Tipos de Escadas 

Escadas fixas de uso coletivo; 

Escadas fixas vertical; 

Escadas portáteis( extensível, mão, dupla e de 
abrir); 

Rampas e passarelas. 

 



Medidas de proteção contra queda de altura 

A) definição das cargas do sistema guarda corpo 
/rodapé; 

B) Proteção total do poço de elevador; 

C) Redes de proteção de acordo com a EN 1263-1 e 
2; 

D) Não ênfase nas plataformas principal, secundária 
e terciária.  









 



Tipos de redes de proteção 

• SISTEMA TIPO V - (forca) – SLQA – mencionado na NR18 

 

• SISTEMA TIPO U -  FECHAMENTO PERIMETRAL DE 
FACHADA. 

 

• SISTEMA TIPO T – Rede acoplada a bandejas metálicas 
retrateis 

 

• SISTEMA TIPO S – proteção horizontal para montagem de 
estruturas e coberturas pré-moldadas e/ou metálicas. 

 

• TIPO B  - baixo forjado. 

 







 





Máquinas e Equipamentos 

• O seu uso deve ser precedida de AR elaborado 
por profissional qualificado em segurança do 
trabalho; 

• Serra circular de bancada industrializada; 

• Obras com mais de 10 metros é obrigatório a 
instalação de equipamento de guindar; 

• Máquinas autopropelidas devem possuir 
sistemas ROPS, TOPS e FOPS. 
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Equipamentos de guindar 

• Guindaste; 

• Gruas; 

• Gruas de pequeno porte; 

• Guinchos de coluna. 



Elevadores de obras 

• Horímetro; 

• Divisória interna no equipamento para separar 
trabalhadores e carga com chave de ruptura 
positiva; 

• Ensaios não destrutivos dos eixos de 
tracionamento e de emergência. 



Andaimes e plataformas de trabalho 

 







Andaimes motorizados 

 





ANDAIMES MOTORIZADOS 

(DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA) 

• GUARDA-CORPOS 

• DISPOSITIVOS DE NIVELAMENTO 

• ATERRAMENTO ELÉTRICO 

• D.D.R (DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL) 

• FIM DE CURSO  SUPERIOR E INFERIOR 

• PLUGS/TOMADAS BLINDADAS 

• CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE DUPLA ISOLAÇÃO 

• DISPOSITIVO MECÂNICO DE EMERGÊNCIA 

• PARADA DE DE EMERGÊNCIA 

• BOTOEIRA DE COMANDO DE OPERAÇÃO COM 

ATUAÇÃO POR PRESSÃO CONTÍNUA 



Plataformas de cremalheira e 

hidráulica 
 





PLATAFORMAS DE TRABALHO COM SISTEMA 

DE MOVIMENTAÇÃO  VERTICAL EM 

PINHÃO/CREMALHEIRA E HIDRÁULICAS  

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: 
• GUARDA-CORPOS 

• SINALIZAÇÃO SONORA 

• DISPOSITIVOS MECÂNICOS DE EMERGÊNCIA 

• DISPOSITIVOS DE NIVELAMENTO 

• ATERRAMENTO ELÉTRICO 

• PARADA DE EMERGÊNCIA 

• ISOLAMENTO DA ÁREA 

• PATOLAMENTO/TRAVAMENTO DO CHASSI 

• SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO  
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Sistemas de ancoragem 

 





 



Plataforma elevatória móvel de trabalho 

(PEMT) 

 



 



 






