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RESUMO 

 

O mercado da construção civil é um dos principais responsáveis pelos altos índices de 

acidentes de Trabalho no Brasil. Visando contribuir para a diminuição desses índices 

analisaremos as condições de fabricação e execução de estruturas metálicas, sob a ótica da 

segurança do trabalho, visando identificar possíveis riscos envolvidos nestas atividades, com 

o objetivo de promover a conscientização dos profissionais nela envolvidos. Foi analisada a 

segurança do trabalho em três casos: fábrica de estruturas metálicas, montagem em campo de 

pequeno porte e de grande porte, promovendo um levantamento de custos per capita e por 

tonelada de aço fabricada/montada com base nos valores gastos com segurança e saúde do 

trabalhador. O resultado obtido foi de que as empresas analisadas investem em saúde e 

segurança do trabalhador, porém falta uma fiscalização mais efetiva sobre os trabalhadores 

durante a realização de suas tarefas, porque não são todos que executam suas atividades 

segundo as Normas Regulamentadoras vigentes no Brasil. Este trabalho tem como finalidade 

demonstrar que apesar do investimento em segurança e saúde do trabalhador ser oneroso, é 

vantajoso, pois o retorno se dá pela redução de afastamento do trabalhador por motivos de 

saúde ou acidentes de trabalho. 

 

PALAVRAS CHAVE: Segurança do trabalho; EPI; Estruturas em aço; Construção Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Civil construction is an activity that responses for a big amount of work accidents in Brazil. In 

order to contribute to reduction of these accidents, this work analyzes the work safety in 

manufactures and assemblage of steel structures, to verify possible risks in these activities and 

to induce the professionals to be more cautious in their tasks. Were studied three cases: a steel 

structures manufacture, a big assemblage of a steel structure and a small one. The investment 

in safety at work and protection equipments was determined, and measured considering the 

number of workers and also the weight of steel assembled. It was observed that the companies 

invest correctly in work safety, but lacks in supervising. It is also noted that, despite the 

relatively high investment in safety at work and health protection, it leads to reductions in lay-

off time due to injuries treatment, resulting in economy for the companies. 

 

KEYWORDS: Safety at work; Protection Equipments; Steel Structures; Civil Construction.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A Construção Civil é um ramo de atividade que no Brasil gera um dos maiores índices 

de empregos atuais, mesmo tendo diminuído em grandes proporções os números de pessoas 

empregadas neste ramo de atividade nos últimos meses. O mercado da Construção Civil, além 

de gerar um número significativo de pessoas empregadas, gera também um número 

significativo de acidentes ocorridos em suas atividades (MTE, 2013), devido a este alto índice 

de acidentes e com o surgimento de novas tecnologias empregadas, os números de acidentes 

tentem a crescer. Como exemplo, podemos citar o aumento significativo em obras realizadas 

com perfis metálicos, onde as técnicas utilizadas não são completamente dominadas pelos 

trabalhadores da construção civil, ao contrário dos métodos de construção convencionais. 

Esse desconhecimento, por parte das pessoas envolvidas, pode alavancar ainda mais a 

estatística de acidentes ocorridos nas atividades da construção Civil no Brasil. Portanto, a 

proposta deste trabalho é voltada para a prevenção de acidentes de trabalho em obras da 

construção Civil que utilizam perfis metálicos, bem como a conscientização dos possíveis 

riscos envolvidos nesta atividade, onde serão desenvolvidas formas de garantir a saúde e 

segurança do trabalhador em ambientes da construção civil construídos com estruturas 

metálicas. 

 Serão utilizadas como base a NR 18 (BRASIL, 1978) condições e meio ambiente de 

trabalho na construção, NR 35 (BRASIL, 2012) trabalhos em alturas, NR 6 (BRASIL, 1978) 

Equipamento de Proteção Individual, NR 9 (BRASIL, 1978)  – Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais – PPRA, NR 11 (BRASIL, 1978) transporte, movimentação, 

armazenagem e manuseio de materiais, para as tomadas de decisões que favoreçam uma 

melhor eficiência na execução da atividade se preocupando principalmente com a saúde e 

segurança do trabalhador. 

 Foi observado que não existem muitos trabalhos voltados para a prevenção de 

acidentes em obras da construção civil que utilizam estruturas metálicas, limitando-se a dar 

ênfase no trabalho em alturas, que segundo (BÖCK, 2013), “muitos riscos podem ser 

eliminados do processo quando previstos e levados em consideração durante a fase de projeto 

estrutural da obra”.  
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 As soldas realizadas em perfis metálicos geram grandes danos à saúde do trabalhador, 

devido à fumaça que é absorvida pelo organismo do trabalhador, gerando doenças que podem 

levá-lo à morte. Dos muitos soldadores que trabalham em fabricas ou na construção civil, no 

setor de siderurgia, na manufatura, a grande maioria sofre de algum tipo de doença 

respiratória e infecção pulmonar (BRANCO, 2011).  

Os acidentes com maior índice na construção civil com utilização estruturas metálicas 

como componente, são os de montagem de telhados metálicos e os de andaimes metálicos 

utilizados como suporte para acessos a alturas, devido ao descuido no transporte e locomoção 

próximos a redes elétricas (MTE, 2013) 

 Estes dados indicam a importância do trabalho de informação e de conscientização dos 

riscos existentes no ambiente da construção civil realizada com estruturas metálicas. 

 

1.1 Justificativa 

Na atualidade, as construções metálicas em aço, apresentam inúmeras vantagens sobre 

as outras formas de construções convencionais, onde podemos exemplificar algumas 

importantes. 

• Alivio de cargas nas fundações: com a utilização das estruturas metálicas nas 

fundações pode-se reduzir o custo da fundação em ate 30% do valor que seria 

gasto com uma fundação convencional; 

• Menor prazo de execução: por não precisar de tempo de cura como o 

concreto armado, utilizados em construções convencionais, não seriam 

necessários tempo de espera para retirada dos escoramentos e formas utilizadas 

no processo, podendo obter uma economia de até 40% no tempo de execução; 

• Compatibilidade com outros materiais: não existe restrição quanto ao uso 

dos materiais convencionais (tijolo, “dry-wall”, blocos, lajes é-fabricadas, etc.) 

mesclados com as estruturas metálicas que impeçam ou comprometam as 

estruturas metálicas. 
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Podemos citar também outras vantagens que possuem sua importância quanto ao uso 

de estruturas metálicas: flexibilidade, melhor organização do canteiro de obras, precisão 

construtiva, material totalmente reciclável, maior qualidade nas obras.  

 Mas como em todo processo de construção, existem também suas desvantagens, como 

por exemplo, a exigência de uma mão de obra mais qualificada, pois não se trata de uma 

atividade de fácil execução. As soldas executadas em estruturas metálicas geram gases tóxicos 

e estes gases uma vez inalados, podem levar os trabalhadores à doenças como câncer no 

pulmão. 

Portanto, com essa crescente popularização do emprego de estruturas metálicas como 

componentes em obras da construção civil, deve-se buscar metodologias e técnicas que 

possam tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável, para que o trabalhador possa 

exercer sua função sem se expor a acidentes de trabalho ou a doenças ocupacionais. 

 

1.2 Objetivo 

Objetivo Geral: 

 Análise das condições de fabricação e execução de estruturas metálicas, sob a ótica da 

segurança do trabalho, visando identificar possíveis riscos envolvidos nestas atividades, com 

o objetivo de promover a conscientização dos profissionais nela envolvidos. 

Objetivos Específicos: 

• Analisar a segurança do trabalho em uma obra da construção civil de grande 

porte;  

• Avaliar a segurança do trabalho em uma obra da construção civil de pequeno 

porte; 

• Avaliar a segurança do trabalho em uma fábrica de perfis metálicos;  
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• Avaliar investimento das empresas com a segurança e saúde do trabalhador nas 

três situações analisadas; 

• Geração de um índice do valor do investimento anual por número de 

funcionários e por tonelada de aço.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Segurança do Trabalho na Construção Civil 

 Atualmente o Brasil ocupa a quarta posição mundial em números de vitimas de 

acidentes de trabalho, perdendo apenas para China, Índia e Indonésia, segundo a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT, 2013). Na última estatística fornecida pelo MTE o ano de 

2013 fechou com 717.911 acidentes de trabalho sendo contabilizados os acidentes com e sem 

da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) (MTE, 2013). 

A construção civil segundo o MTE está entre os maiores setores com ocorrência de 

acidentes de trabalho no Brasil, e por isso merece uma atenção especial visando redução dos 

acidentes. Para reduzir esses números devemos aplicar as normas regulamentadoras de forma 

correta onde todos os envolvidos (empregador, empregado e fiscalização) devem atuar em 

conjunto objetivando em primeiro lugar a valorização a vida, pois estudos já comprovaram 

que quando as Normas Regulamentadora são seguidas corretamente os acidentes tendem a 

uma redução bem significativa. 

Na construção civil as causas de acidentes mais recorrentes são: 

• Falta de organização na obra: ferramentas e equipamentos em lugares inadequados e 

vias de acesso obstruídas; 

• Falta de atenção do trabalhador: falta de concentração, distrações e brincadeiras 

durante a execução de uma atividade; 

• Queda de materiais: transitar abaixo ou próximos de carga suspensas, não utilizar 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) e inexistência de Equipamento de Proteção 

Coletiva; 

• Queda de nível: andaimes desnivelados, sem guarda corpo e instáveis, uso 

incorreto/falta de EPI adequados para trabalho em altura; 

• Choques elétricos: improvisos na rede elétrica, fios desencapados e transporte de 

materiais metálicos próximos de fios energizados; 

• Falta de sinalização: a não utilização de placas, fitas zebradas e outros tipos de 

sinalização que visam alertar o trabalhador sobre o risco de acidente; 

• Falta de conhecimento: Trabalhador sem treinamento especifico, mão de obra 

desqualificada. (BLOG SEGURANÇA DO TRABALHO, 2017). 
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2.2 Normas Regulamentadoras 

 As Normas Regulamentadoras – NR foram instituídas pelo Ministério do Trabalho por 

meio da Portaria n°3.214, de 08/06/1978, para estabelecer os requisitos técnicos e legais a 

respeito da segurança e saúde ocupacional. Suas disposições gerais são definidas na NR-1 

contemplando a obrigatoriedade de seguimento pelas empresas privadas e públicas, órgãos 

públicos da administração direta e indireta e também, pelos órgãos dos poderes Legislativo e 

Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 Dados indicam que a publicação das NRs contribuíram para a redução do número de 

acidentes de trabalho, conforma apresenta a Figura 2.1, em que são apresentadas as 

porcentagens de acidentes de trabalho em uma série histórica a partir de 1970. 

 

Figura 2.1 - Serie histórica de acidentes de trabalho 

 

Fonte: (MTE, 2013) 

Observa-se que no início da década de 70, cerca de 20% dos trabalhadores sofriam 

acidentes de trabalho. Este percentual reduziu-se ao longo dos anos, com queda pronunciada a 

partir de 1978, ano da instituição das NRs. Atualmente, este percentual encontra-se 

estabilizado, abaixo de 2%. Maiores informações são fornecidas anualmente pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, em tabelas como a apresentada no anexo 1. 

 Os requisitos técnicos e legais necessários à segurança e saúde ocupacional são 

estabelecidos por outras normas além das NRs, como por exemplo: leis, decretos, medidas 
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provisórias, portarias, convenções, acordos coletivos, etc., onde o cumprimento destas normas 

não desobriga as empresas do cumprimento das disposições determinadas pelas normas 

complementares, ficando o empregador submetido à aplicação de penalidades previstas na 

legislação caso haja descumprimento das mesmas. 

 Atualmente contamos com 36 normas regulamentadoras conforme, Tabela 1. 

Tabela 1. Normas Regulamentadoras em vigência  

 

Fonte: SZABÓ JUNIOR, 2016. 

 Neste trabalho serão consideradas as NRs mais significativas para aplicações em obras 

de estruturas metálicas: 

• NR 6 - (BRASIL, 1978) Equipamentos de Proteção Individual; 

• NR 9 - (BRASIL, 1978) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 
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• NR 11 - (BRASIL, 1978) Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 

Materiais; 

• NR 18 - (BRASIL, 1978) Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção; 

• NR 35 - (BRASIL, 2012) Trabalho em Altura. 

 

2.2.1 NR 6 – Equipamento de Proteção Individual 

A NR 6 (BRASIL, 1978) foi editada com o objetivo de normatizar o uso de 

Equipamento de Proteção Individual, doravante representado neste trabalho pela sigla EPI, de 

acordo com as atividades executadas pelos trabalhadores, em conformidade desta norma e 

com base nas atividades de estruturas metálicas buscaremos enfatizar os equipamentos de 

suma importância na realização destas atividades promovendo segurança continua ao seus 

usuários.  

Os equipamentos de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só 

poderão ser postos a venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação 

expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

Responsabilidades do empregador no que tange o EPI: 

• Fornecer aos empregados, gratuitamente o EPI adequado ao risco, em perfeito estado 

de conservação e funcionamento; 

• Exigir seu uso; 

• Fornecer ao trabalhador somente o EPI com Certificado de Aprovação pelo órgão 

nacional competente; 

• Orientar e treinar o trabalhador sobre uso adequado, guarda e conservação; 

• Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado; 

• Responsabilizar pela higienização periódica; 

• Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada; 

• Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados de livros, fichas ou 

sistema eletrônicos. 

Responsabilidade do trabalhador quanto ao EPI: 

• Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina; 

• Responsabilizar-se pela sua guarda e conservação; 
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• Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado; 

• Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio par o uso; 

Ressaltando que a empresa é obrigada a fornecer EPI nas seguintes circunstâncias: 

• Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os 

riscos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho; 

• Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 

• Para atender a situação de emergência. 

 

A Tabela 2 foi adaptada das informações do Sindicato da Indústria da Construção 

Civil do Ceará - SINDUSCON-CE (2017) que apresentam os Equipamentos de Proteção 

Individual dos profissionais atuantes no canteiro de obra com emprego de estrutura metálica. 

Através destes dados foi realizado um levantamento de custos de EPI necessários para cada 

função e assim estipulado o custo de EPI praticados em nossa região, necessários para cada 

função, tendo como prerrogativa a segurança e saúde do trabalhador. 

 

Tabela 2. Relação de EPI por atividade. 
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Fonte:Adaptada de SINDUSCON (2017) 
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2.2.2 NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 

 A NR 9 (BRASIL, 1978) estabelece  a obrigatoriedade da elaboração e implementação 

do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, doravante representado neste trabalho pela 

sigla PPRA por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores 

como empregados visando a prevenção da saúde e integridade dos trabalhadores, através da 

antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos ambientais submetidos pelos 

trabalhadores sem seu ambiente de trabalho. 

 Os riscos ambientais submetidos pelos trabalhadores são divididos da seguinte forma: 

Risco Físico – são agentes físicos a que possam estar expostos os trabalhadores (ruído, 

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes); 

Risco Químico – são agentes químicos que possam penetrar no organismo pela via 

respiratória ou absorvidos pela pele ou ingestão (poeira, fumos, névoas, gases, vapores);  

Risco Biológicos – são agentes biológicos como bactérias, fungos, parasitas, protozoários, 

vírus).   

  Para facilitar o reconhecimento dos riscos ambientais, por parte dos trabalhadores, dos 

quais serão submetidos, cada risco possui sua cor característica; Risco Físico – cor verde, 

Risco Químico – cor vermelho e Risco Biológico – cor marrom. 

 O PPRA deverá incluir as seguintes etapas: 

• Antecipação e reconhecimento dos riscos; 

• Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; 

• Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; 

• Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

• Monitoramento de exposição aos riscos. 

 

2.2.3 NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 

A NR-11 (BRASIL, 1978) os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, 

guindastes, gruas de torres, caminhões e reboques deverão conter, em lugar visível, a carga 
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máxima de trabalho permitida, cabendo ao responsável pela obra verificar e comparar se a 

carga a ser descarregada possui peso dentro dos limites alcançados pelos equipamentos 

disponíveis no canteiro de obra. Caso a carga a ser descarregada possuir valor superior ao 

permitido pelos equipamentos existentes no canteiro de obras o responsável técnico deverá 

impedir o descarregamento e providenciar equipamentos com capacidade para tal carga e 

todos os equipamentos de transporte deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina). 

Os equipamentos de carga deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-

se as suas partes defeituosas dando uma atenção especial aos cabos de aço, cordas correntes 

roldanas e ganchos. 

Todos os operadores que utilizam os equipamentos de transporte mencionados deverão 

possuir habilitação compatível, podendo dirigir o equipamento no horário de trabalho se 

portarem um cartão de identificação, com nome e fotografia, em lugar visível, que terá 

validade de um ano, além de passar por treinamentos específicos, dado pela empresa, que o 

habilitará nessa função. 

No que diz respeito à armazenagem dos materiais, o mesmo deverá evitar a obstrução 

de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergências, etc. devendo ficar afastado 

das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 0,50 m (cinqüenta 

centímetros). O armazenamento dos materiais deverá seguir as recomendações do fabricante 

não excedendo a capacidade de carga calculada para o piso. 

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

Com base na NR-18 (BRASIL, 1978) que trata das condições e meio ambiente de 

trabalho na indústria da construção, tomaremos os pontos essenciais para uma segurança 

eficiente no que tange as construções metálicas. 

São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, doravante representado neste 

trabalho pela sigla PCMAT nos estabelecimentos com 20 (vinte) trabalhadores ou mais 

devendo contemplar a NR-9 – Programa de Prevenção e Riscos Ambientais. O PCMAT deve 

ser elaborado por profissional competente e mantido no estabelecimento à disposição do MTE 

com a responsabilidade de implantação cabendo ao empregador ou condômino.  

Integram o PCMAT: 
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• Memorial descritivo sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e 

operações; 

• Projeto de execução das proteções coletivas; 

• Especificações técnicas das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 

• Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas pelo PCMAT; 

• Layout inicial e atualizado do canteiro de obras ou frente de trabalho; 

• Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho, com sua carga horária. 

De acordo com o item 18.4 da NR-18 os canteiros de obras devem dispor de áreas de 

vivência contemplando instalações sanitárias, vestiário, local de refeições, cozinha (quando 

houver preparo de refeições), ambulatório, quando o numero de envolvidos for superior à 50 

(cinqüenta) trabalhadores, quando for necessário o alojamento o mesmo deverá conter 

lavanderia e área de lazer. Cada área de vivência contemplada deverá seguir as normas 

especificas contidas na NR-18. 

O item 18.10 da NR-18 trata das estruturas metálicas, onde o piso provisório para 

montagem das estruturas metálicas deve ser montado sem frestas a fim de se evitar queda de 

materiais ou equipamentos. As peças não devem possuir rebarbas e devem estar previamente 

fixas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas e quando forem montadas próximo às 

linhas elétricas energizadas, deve-se proceder o desligamento da rede além do aterramento da 

estrutura e equipamentos que estão sendo utilizados. 

A parte de operações de soldagem e corte a quente é contemplada pelo item 18.11 da 

NR-18 devendo ser executada somente por trabalhadores qualificados. O dispositivo usado 

para manusear eletrodos deve ter isolamento adequado a corrente usada, a fim de evitar a 

formação do arco elétrico ou choques no operador. No que diz respeito aos equipamentos 

usados para efetuar a solda podemos dar uma atenção especial aos seguintes itens: 

• As mangueiras devem possuir mecanismos contra retrocesso das chamas na saída do 

cilindro e chegada do maçarico; 

• Os equipamentos de soldagem devem estar aterrados; 

• É proibida a presença de gases inflamáveis próximos às garrafas de oxigênio; 

• Os fios condutores dos equipamentos, as pinças ou alicates de soldagem devem ser 

mantidos longe de locais com óleo, graxa ou umidade. 

O item 18.13 contempla medidas de proteção contra quedas de altura, medidas estas 

específicas (Plataforma de proteção, tela de proteção, rede de segurança, cordas de 
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sustentação, sistema de proteção, limitador de quedas de altura, etc.) que variam de acordo 

com o tipo de obra e quantidades de pavimentos. Por se tratar de um dos principais 

responsáveis por acidentes em obras da construção civil iremos dar uma ênfase maior quando 

tratarmos sobre a NR-35, que aborda o trabalho em altura. 

 O item 18.16 fala sobre os cabos de aço e cabos de fibra sintética, sendo necessária a 

vistoria dos cabos antes de serem utilizados. 

Cabos de aço: 

• Os cabos de aço de tração não podem ter emendas nem pernas quebradas; 

• Devem ter carga de ruptura equivalente a no mínimo 5 (cinco) vezes a carga máxima 

de trabalho a que forem submetidos; 

• Devem ter resistência à tração de seus fios de no mínimo 160 kgf/mm
2
 (1600 MPa); 

• Sempre que apresentarem condições que comprometam a sua integridade deverão ser 

substituídos. 

Cabos de fibras sintéticas: 

• Os cabos de fibra sintética utilizados como cabo guia para fixação do trava quedas do 

cinto de segurança tipo pára-quedista, deverá ser dotado de visual amarelo; 

• Deve ser constituído em trançado triplo com alma central; 

• Trançado interno e externo em multifilamento de poliamida; 

• Alma central torcida em multifilamento de poliamida; 

• Construção dos trançados em máquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos; 

• Carga de ruptura mínima de 20 kN; 

• Carga de ruptura mínima sem o trançado externo de 15 kN.; 

• Rotulo fixado contendo as seguintes informações:  

� Material constituinte: poliamida; 

� Numero de referencia: diâmetro de 12 mm; 

� Comprimento em metros; 

� Aviso: cuidado, cabo para uso especifico em cadeiras suspensas e cabo-guia de 

segurança para fixação de trava-quedas. 

O item 18.28 fala sobre os deveres dos empregados a receber treinamento admissional 

e periódico visando garantir a execução de sua s atividades com segurança. 

Treinamento admissional: 

• Carga horária mínima de 6 (seis) horas a ser ministrada no horário de trabalho, antes 

do trabalhador iniciar suas atividades, contendo informações sobre condições e meio 
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ambiente de trabalho, riscos inerentes a sua função, uso adequado dos EPI e 

informações sobre os EPC existentes no canteiro de obra. 

Treinamento periódico: 

• Deve ser ministrado sempre que necessário e ao inicio de cada fase da obra. 

Em caso de acidente fatal devemos tomar como base as informações contidas no item 18.31 

que obriga a adoção das seguintes medidas: 

• Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente e ao órgão 

regional do Ministério do Trabalho, que repassara imediatamente ao sindicato da 

categoria do profissional do local da obra; 

• Isolar o local relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação 

pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho; 

• A liberação do local cabe ao órgão regional competente do Ministério do Trabalho, 

que ocorrerá num prazo Máximo de 72 (setenta e duas) horas, contado do protocolo de 

recebimento da comunicação escrita ao referido órgão. 

 

2.2.5 NR 35 – Trabalho em Altura 

NR-35 (BRASIL, 2012) Trabalho em Altura trata-se de uma norma que estabelece os 

requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura envolvendo o 

planejamento, a organização e a execução, considerando como trabalho em altura toda 

atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior onde haja risco de queda. 

Todo trabalho em altura deve ser precedido de Análise de Risco e realizado sob 

supervisão, devendo ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e 

autorizado. 

A Análise de Risco deve considerar além dos riscos inerentes ao trabalho em altura os 

seguintes itens: 

• Local em que os serviços serão executados e seu entorno; 

• Isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho; 

• Os sistemas de pontos de ancoragem; 

• As condições meteorológicas adversas; 

• Risco de queda de materiais e ferramentas; 

• As condições impeditivas; 

• Os riscos adicionais; 
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• As situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros; 

• A forma de supervisão.  

Em atividades rotineiras devem conter os seguintes procedimentos operacionais: 

• As diretrizes e requisitos da tarefa; 

• As orientações administrativas; 

• Detalhamento da tarefa; 

• As medidas de controle dos riscos característico a rotina; 

• As condições impeditivas; 

• Os sistemas de proteção individual e coletiva necessários; 

• As competências e os responsáveis. 

Quando as atividades em aturas não forem rotineiras devem ser evidenciadas na 

Analise de Risco e previamente autorizadas mediante a Permissão de Trabalho. A Permissão 

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

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

a permitir sua rastreabilidade devendo a Permissão de Trabalho conter: 

• Os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos; 

• As disposições e medidas estabelecidas na Analise de Risco; 

• A relação de todos os envolvidos e suas autorizações. 

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

turno de trabalho, podendo ser reavaliada pelo responsável pela aprovação nas situações 

estabelecidas ou na equipe de trabalho. 

Antes do inicio dos trabalhos deve ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPI, 

acessórios e sistemas de ancoragem e registrado o resultado da inspeção. Os EPI utilizados no 

trabalho em alturas são: 

• Cinto de segurança tipo paraquedista, dotado de dispositivo para conexão em 

sistema de ancoragem; 

• Talabarte e o dispositivo trava-quedas fixados acima do nível da cintura do 

trabalhador. 

Quanto ao ponto de ancoragem devem ser tomadas as seguintes providencias: 

• Ser selecionado por profissional legalmente habilitado; 

• Ter resistência para suportar a carga máxima aplicável; 

• Ser inspecionado antes da sua utilização. 
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2.3 Montagem de estruturas metálicas 

A montagem de estruturas metálicas consiste no ato de unir as peças no canteiro de 

obras através do uso de solda ou parafuso. Para esse procedimento precisamos mover as peças 

de uma posição para outra de maneira segura, não se tratando de um trabalho simples devido 

ao peso elevado das peças metálicas, sendo necessária a utilização de maquinas para auxiliar o 

içamento e transporte. Devido a essa complexidade daremos ênfase neste processo, tomando 

como base as Normas Regulamentadoras adotadas em nosso País. 

O processo de montagem de estruturas metálicas envolve vários riscos, tendo como 

principais a queda em alturas seguidas por impacto/queda de ferramentas e objetos sobre os 

trabalhadores, além do choque elétrico. Portanto para cada atividade prevista em um canteiro 

de obras, existe um tipo de EPI e/ou EPC específicos para garantir a segurança do trabalhador 

ao realizar a atividade designada. 

Os equipamentos utilizados na montagem de edifícios em estruturas metálicas 

dividem-se em três grupos principais: 

Equipamentos de içamento vertical: 

• Guindastes; 

• Gruas de torre. 

 

Equipamentos de transporte horizontal: 

• Caminhões; 

• Reboques. 

 

Equipamentos auxiliares: 

• Retificadores de solda; 

• Geradores; 

• Compressores; 

• Guinchos; 

• Conjuntos de cortes (maçaricos). 
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3 Segurança do Trabalho em Fabricação e Montagem de Estruturas 

Metálicas 

 

 De acordo com os objetivos propostos, foram realizados três estudos de caso, com o 

objetivo de verificar a segurança do trabalho aplicada no canteiro de obra da construção civil 

com emprego de estruturas metálicas, bem como em uma fabrica de perfis metálicos. Portanto 

os três estudos de casos analisados são: IFMG Campus Ouro Branco, trabalhadores 

autônomos na montagem de estruturas metálicas e uma fábrica de perfis metálicos. 

 

3.1 IFMG Campus Ouro Branco - MG 

 O IFMG Campus Ouro Branco está realizando uma ampliação de suas dependências 

com a implementação de novas salas de aula, laboratórios e simultaneamente a 

implementação de uma nova cobertura do prédio antigo. Atualmente existem duas frentes de 

trabalho (cobertura com telhas metálicas e montagem de estruturas metálicas) com atuação de 

duas empresas distintas, uma responsável pela cobertura do prédio antigo com a utilização de 

telhas metálicas (Figura 3.1), e outra que está realizando a montagem das novas instalações 

com emprego de perfis metálicos (Figura 3.2). 

 

Figura 3.1 - Cobertura com telhas metálicas. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 3.2 - Montagem estrutural com perfis metálicos. 

 

Fonte: Autor 

 

As duas empresas que estão atuando nas realizações das atividades de cobertura e 

montagem estrutural, possuem uma equipe bem qualificada (Engenheiro Civil, Técnico 

Segurança do Trabalho, Soldadores, Pedreiros, etc.), demonstrando que ambas possuem mão 

de obra especifica para as atividades para as quais foram contratadas. 

 

Como o propósito deste trabalho tem como base a avaliação da adequação das 

atividades realizadas pelos trabalhadores das empresas seguindo as NRs sugeridas para o tipo 

de atividade executada, foi verificado que no que diz respeito à NR 6 - EPI, ambas as 

empresas forneceram os EPI com Certificado de Aprovação expedido pelo órgão nacional 

conforme item 6.2 da NR 6 e de forma gratuita conforme item 6.3 da NR 6. De acordo com os 

relatos de ambas o empregador submeteu seus trabalhadores a treinamentos para apresentar as 

formas de uso correto e cuidados que devem ter ao usar o EPI conforme o item 6.6.1 da NR 6. 

 

De acordo com o anexo I da NR 6 – Lista de Equipamentos de Proteção Individual, cada atividade 
realizada exige um EPI especifico para garantir a segurança do trabalhador ao realizar sua atividade, e 
foi possível observar que ambas empresas forneceram os equipamentos exigidos para cada atividade em 

conformidade com o anexo I da NR 6, conforme mostra a  

 

Figura 3.3 (trabalho em altura), Figura 3.4 (soldagem de perfis metálicos) e Figura 3.5 

(confecção de  argamassa para elevação de alvenaria). 
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Figura 3.3 - Trabalhadores com seus respectivos EPI (trabalho em altura). 

 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 3.4 - Trabalhadores com seus respectivos EPI (soldagem). 

 

Fonte: Autor 
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Figura 3.5 - Trabalhadores com seus respectivos EPI(argamassa). 

 

Fonte: Autor 

 A NR 9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA por parte da empresa conforme item 9.1.1 da NR 9 e 

disponibilizá-lo de forma descrita em um documento-base contendo todos os aspectos 

estruturais, estando disponível de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades 

competentes, conforme item 9.2.2.2 da NR 9. As duas empresas dispõem no local da 

realização da obra os PPRA conforme a norma solicita, cumprindo assim a disposição 

normativa. 

 Para realizar o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais 

tomaremos como base a NR 11. Observou-se que existem na obra dois locais destinados a 

depósitos: um para telhas metálicas e outro para perfis metálicos, conforme Figura 3.6 e 3.7 

respectivamente. 

Figura 3.6 - Depósito de telhas metálicas. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 3.7 - Depósito de perfis metálicos. 

 

Fonte: Autor 

 Para a realização de transporte e movimentação dos materiais as empresas utilizam um 

caminhão munck (Figura 3.8) devidamente identificado, com uma placa, descriminando sua 

carga máxima suportada em lugar visível de acordo com o que solicita o item 11.1.3.2 da NR 

11. De acordo com a empresa, o operador do caminhão munck foi submetido a treinamento 

especifico para realização da função a ele imposta que é exigida pelo item 11.1.5 da NR 11, e 

também foi observado que o operador utilizava um crachá com foto e atividade habilitada em 

conformidade com o item 11.1.6 da NR 11. O Caminhão era dotado de dispositivo sonoro de 

advertência em conformidade ao item 11.1.7 da NR11. 

Figura 3.8 - Caminhão Munck 

 

Fonte: Autor 
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 Foi constatada a sinalização em conformidade com a NR 26 (BRASIL, 1978) 

Sinalização de Segurança, Figura 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, facilitando assim a identificação dos 

riscos atribuídos em cada setor da obra. 

 

Figura 3.9 - Placas de sinalização. 

 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 3.10 - Sinalização de aparelhos de proteção e combate a incêndio. 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 3.11 - Placas de sinalização. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 3.12 - Placas de sinalização. 

 

Fonte: Autor 

 

Em conformidade com o item 18.4 da NR-18 o canteiro de obras possuía instalações 

sanitárias, vestiário, local de refeições seguindo as normas especificas contidas na NR-18. 

O item 18.10 da NR-18 trata das estruturas metálicas, cujas peças não devem possuir 

rebarbas e devem estar previamente fixadas antes de serem soldadas (Figura 3.13), rebitadas 

ou parafusadas e quando forem montadas próximo às linhas elétricas energizadas, deve-se 
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proceder o desligamento da rede, além do aterramento da estrutura e equipamentos que estão 

sendo utilizados, cujas especificações foram cumpridas corretamente segundo a norma prevê. 

 

Figura 3.13 - Perfil metálico previamente fixado antes da realização da soldagem. 

 

Fonte: Autor 

As operações de soldagem e corte a quente (Figura 3.14) devem ser executadas por 

profissionais capacitados e qualificados conforme o item 18.11 da NR-18, devendo os 

equipamentos usados para efetuar a solda estarem aterrados, mangueiras com mecanismos 

contra retrocesso das chamas na saída do cilindro e na chegada do maçarico conforme o item 

18.11 da NR-18, que foram atendidos conforme a norma prevê. 

 

Figura 3.14 - Soldagem de perfis metálicos. 

 

  Fonte: Autor 
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Para a realização de trabalho em altura é exigida a análise de risco das atividades, além 

do planejamento, organização e a execução, considerando como trabalho em altura, toda 

atividade executada acima de 2,00 m do nível inferior onde haja risco de queda, devendo o 

trabalhador utilizar EPI tais como cinto de segurança tipo pára-quedista, dotado de dispositivo 

para conexão em sistema de ancoragem, talabarte e o dispositivo trava-quedas fixados acima 

do nível da cintura do trabalhador. 

 

A análise de risco deve considerar: 

• Local em que os serviços serão executados e seu entorno; 

• Isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho; 

• Os sistemas de pontos de ancoragem; 

• As condições meteorológicas adversas; 

• Risco de queda de materiais e ferramentas; 

• As condições impeditivas; 

• Os riscos adicionais; 

• As situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros; 

• A forma de supervisão. 

 

Nos trabalhos realizados em alturas foi possível observar que algumas das diretrizes 

que regem a análise de risco foram cumpridas de forma correta, porém outras deixaram a 

desejar, colocando em risco as vidas dos trabalhadores envolvidos nas atividades, cujos 

relatos serão mencionados posteriormente. 

Apesar das empresas estarem em conformidade com grande percentual no que tange a 

segurança do trabalho voltada para a saúde trabalhador, alguns fatos isolados podem colocar 

em risco todo o trabalho voltado para a segurança do trabalho obtido pela empresa nas demais 

atividades que foram acompanhadas. Conforme mencionado anteriormente, os dados dos 

MTE comprovam que o trabalho em altura é responsável por grande parte dos acidentes de 

trabalho no Brasil, portanto demanda uma atenção diferenciada. Foi observado que ambas as 

empresas dão total infraestrutura para seus trabalhadores realizem suas atividades de forma 

segura e correta, porém, por falhas pontuais na fiscalização por parte da empresa e dos 

técnicos de segurança do trabalho, as vidas de pessoas foram colocadas em risco devido à não 

exigência das atividades básicas previstas nas NR, da forma correta de utilização de EPI, bem 
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como uma das mais importante recomendações  que prevê a Análise de Risco que é o 

isolamento da área. 

Na atividade de soldagem realizada nos perfis metálicos pelos funcionários da 

empresa responsável pela montagem da estrutura, foram observados comportamentos 

totalmente opostos por trabalhadores realizando o mesmo tipo de atividade, onde um 

trabalhador estava 100% em conformidade com a atividade realizada Figura 3.15 e uma dupla 

(Figura 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19) não seguia o que regem as NRs. Pode se observar que um dos 

trabalhadores não utilizava capacete de proteção contra impacto de objetos sobre o crânio, 

uma vez que existiam atividades simultâneas sobre a sua cabeça de uma outra frente de 

trabalho e também que ao invés de utilizar o óculos para proteção dos olhos utilizou o mesmo 

sobre a cabeça, inutilizando a eficaz do EPI ao qual foi destinado. Além disto, o mesmo 

trabalhador saiu da plataforma de elevação e desatou a conexão em sistema de ancoragem e 

subiu na viga que estava suspensa pelo caminhão munck, colocando em riscos sua vida e a do 

seu companheiro de trabalho. Já o outro trabalhador não portava alguns EPIs necessários para 

a realização da atividade de soldador. 

 

 

 

Figura 3.15 - Soldador em conformidade com as NR. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 3.16 - Soldador em desacordo com as NR. 

 

Fonte: Autor 

Figura 3.17 - Soldador em desacordo com as NR. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 3.18 - Soldador em desacordo com as NR. 

 

Fonte: Autor 
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 Já a responsável pela cobertura do prédio antigo deixou a desejar em duas atividades.  

A primeira foi ao deixar de efetuar a sinalização e o isolamento da área destinada ao içamento 

de carga (telhas metálicas) (Figura 3.19) com o caminhão munck, permitindo o tráfego de 

pessoas e a realização de outras atividades em torno da área de risco (Figura 3.20). 

 

Figura 3.19 - Trabalho em área de risco. 

 

Fonte: Autor 

.  

Figura 3.20 - Trabalho em área de risco. 

 

Fonte: Autor 

 A segunda atividade que a empresa deixou a desejar foi na fiscalização dos 

trabalhadores que realizavam a colocação do guarda corpo na cobertura do telhado (Figura 

3.21, 3.22 e 3.23), onde praticamente todos estavam sem os equipamentos obrigatórios para 

trabalho em altura, uma vez que a altura onde era realizado o trabalho era superior ao que a 

norma rege (2,00 m), estando assim sob risco de queda em altura e choque elétrico.  
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Figura 3.21 - Trabalhadores em desacordo com a NR 35. 

 

Fonte: Autor 

Figura 3. 22 - Trabalhadores em desacordo com a NR 35. 

 

Fonte: Autor 

Figura 3. 23 - Trabalhadores em desacordo com a NR 35. 

 

Fonte: Autor 
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3.2 Montagem de Telhado Metálico - Ouro Preto - MG 

 

 A montagem deste telhado aconteceu na cidade de Ouro Preto, no bairro Liberdade e 

foi realizado por 2 (dois) trabalhadores autônomos, com emprego de perfis metálicos como 

matéria prima para montagem. O telhado possui uma área de 60 m
2
 aproximadamente e para 

montagem deste telhado foi utilizado os seguintes materiais e equipamentos Figura 3.24 e 

3.25: 

• Perfil 20 x20 mm; 

• Perfil caixa 70 x 70 mm; 

• Eletrodo de solda; 

• Maquina de solda. 

 

Figura 3.24 - Perfis metálicos. 

 

Fonte: Autor 

Figura 3.25 - Maquina de solda. 

 

Fonte: Autor 
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   Segundo as informações passadas pelos trabalhadores, apenas um deles tinha o 

conhecimento de montagem de telhado metálico com emprego de solda, o outro apenas 

atuava como ajudante. Foi observado que o trabalhador responsável pela montagem do 

telhado tinha conhecimentos sobre montagem de telhado e solda, porém foi observado que 

por realizar este tipo de trabalho há 15 anos, ele se sentia seguro ao realizar tal atividade sem 

usar todos os EPI destinados para aquele tipo de atividade, que envolve solda e trabalho em 

altura (Figura 3.26, 3.27 e 3.28), violando assim a NR 6 - EPI e  NR 35 – Trabalho em Altura. 

 

Figura 3.26 - Trabalhador em desacordo com as NR. 

 

Fonte: Autor 

Figura 3.27 - Trabalhador em desacordo com as NR. 

 

Fonte: Autor  
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Figura 3.28 - Trabalhador em desacordo com as NR. 

 

Fonte: Autor 

 

 De acordo com o anexo I da NR-6– Lista de Equipamentos de Proteção Individual, 

cada atividade realizada exige um EPI especifico para garantir a segurança do trabalhador ao 

realizar sua atividade, e foi possível observar que ambos os trabalhadores estavam em 

desacordo com este anexo. 

As operações de soldagem devem ser executadas por profissionais capacitados e 

qualificados conforme o item 18.11 da NR-18, devendo os equipamentos usados para efetuar 

a solda estarem aterrados, conforme o item 18.11 da NR-18, que estavam em desacordo 

conforme a norma prevê. 

  Durante a visita realizada a obra, ocorreu uma situação decorrente da falta de 

procedimentos preventivos. Ao realizarem a soldagem dos perfis, houve um principio de 

incêndio (Figura 3.29) no lote vizinho, ao cair resíduos de solda na mata seca. Ao perceber o 

inicio do foco de incêndio, visando combatê-lo, o soldador pulou rapidamente do muro onde 

estava apoiado realizando a solda e quase se acidentou. 
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Figura 3.29 - Principio de incêndio. 

 

Fonte: Autor 

Durante a montagem do telhado os trabalhadores foram submetidos informalmente a 

uma série de perguntas no que tange a aplicação da segurança do trabalho na forma de 

prevenir e proteger o trabalhador quanto a sua saúde e integridade. Uma das questões 

abordadas foi se eles já se submeteram a treinamentos para realizar aquele tipo de trabalho e 

ambos responderam que acompanhavam familiares que atuavam nesta atividade e aprenderam 

a profissão. Portanto de acordo com estes relatos eles não detinham o conhecimento formal 

para utilização correta do EPI conforme 6.6.1 da NR 6, podendo assim se acidentarem devido 

ao não conhecimento adequado da utilização de um EPI. 

 Foi questionado também o porquê da não utilização de alguns EPI básicos (Figura 

3.30) para aquele tipo de trabalho e foi me respondido que o capacete e luvas incomodam 

muito e por isso preferem utilizar o boné e para algumas atividades não utilizar luvas de 

proteção. Outra questão abordada foi a razão da não utilização de equipamentos para trabalho 

em altura, sendo a resposta baseada no elevado custo dos equipamentos para este fim, o que 

torna impeditivo a este tipo de mão de obra a sua aquisição (Figura 3.31). 
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Figura 3.30 - Manutenção em rede elétrica sem EPI.  

 

Fonte: Autor 

Figura 3.31 - Trabalho em altura sem EPI. 

 

Fonte: Autor 

 

Os trabalhadores receberam, então, uma breve orientação sobre procedimentos de 

segurança e foram questionados se tinham medo de realizar estas atividades sem segurança. 

Ambos responderam que “têm bastante medo de acontecer um acidente, mas que eles 

precisavam trabalhar para levar sustento a suas famílias e que quando chegar a hora que Deus 

quiser não tem como escapar”. Essa frase denota a clara influência das condições sociais no 
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condições/comportamento do trabalhador no Brasil. O operário reconhece o perigo, porém 

não tem condições financeiras para comprar equipamentos de trabalho que garantam sua 

saúde e segurança. 

 

3.3 Fabrica de Perfis Metálicos – Contagem - MG 

 A fábrica de perfis metálicos está localizada na cidade de Contagem – MG e conta 

com um efetivo de 42 (quarenta e dois) funcionários diretos, atuando nas seguintes atividades: 

• Soldador; 

• Caldeireiro; 

• Desempenador; 

• Maçariqueiro; 

• Operador de Máquinas; 

• Meio Oficial de Máquinas; 

• Encarregado; 

• Sub-Encarregado; 

• Faxineiro; 

• Técnico de Segurança do Trabalho. 

No primeiro momento foi feita uma apresentação da fábrica, ressaltando os setores 

atuantes na mesma (setor de solda, dobragem, pintura e steel frame). Após este primeiro 

contato, foram apresentados todos os procedimentos e documentos relacionados à segurança 

do trabalho de acordo com as normas vigentes. 

O primeiro documento apresentado foi o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA estando assim em conformidade com a NR – 9. Outro documento 

apresentado foi o Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional – PCMSO cumprindo 

assim o que prevê a NR – 7 (BRASIL, 1978). Foi também apresentado o Mapa de Riscos 

Ambientais da fabrica conforme prevê a NR -5 (BRASIL, 1978). Portanto, no que diz respeito 

às documentações necessárias para um bom funcionamento da empresa visando à segurança e 

saúde do trabalhador a empresa está em total conformidade com as normas vigentes. 
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Após a apresentação dos documentos, fomos visitar os setores de solda, dobragem e 

pintura, onde foi possível observar que todos os funcionários estavam usando corretamente os 

EPI destinados a cada atividade como prevê a NR - 6. Na Figura 3.32 o trabalhador está 

realizando o corte a plasma na chapa metálica, já na Figura 3.33 os trabalhadores estão 

realizando o dobramento da chapa na máquina dobradeira e na Figura 3.34 o trabalhador esta 

cortando um perfil com maçarico. 

 

Figura 3.32 - Trabalhadores com seus respectivos EPI. 

 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 3.33 - Trabalhadores com seus respectivos EPI. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 3.34 - Trabalhadores com seus respectivos EPI. 

 

Fonte: Autor 

 

Foi observado que algumas de suas máquinas possuem dispositivos de segurança para 

acionamento, garantindo assim maior segurança do trabalhador ao manuseá-la, como 

destacado na Figura 3.35 e na Figura 3.36, que mostram um dispositivo de feixe de laser, que 

ao ser interrompido quando a maquina está em funcionamento trava a mesma e previne um 

acidente de esmagamento. Existe também outro tipo de máquina com dispositivo de 

segurança utilizada pela empresa, onde a prensa é acionada por botões (Figura 3.37 e Figura 

3.38), promovendo uma maior segurança no manuseio da máquina.   

 

Figura 3.35 - Maquina com dispositivo de segurança. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 3.36 – Detalhamento do dispositivo de segurança com feixe de laser. 

 

Fonte: Autor 

 

 

 

Figura 3.37 - Maquina com dispositivo de segurança. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 3.38 - Detalhamento do dispositivo de segurança. 

 

Fonte: Autor 

O armazenamento de peças de estoque e produtos finais estão em conformidade com a 

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

utilizados para transporte das cargas pesadas pórticos (Figura 3.39). A parte de armazenagem 

de estoque é toda organizada de acordo com a seqüência de pedidos recebidos pela empresa, 

cujo estoque é etiquetado com o numero do pedido de cada cliente (Figura 3.40). 

 

Figura 3.39 - Estoque de produtos. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 3.40 - Estoque de produtos. 

 

Fonte: Autor 
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4 – Investimentos em Segurança do Trabalho na Fabricação e Montagem 

de Estruturas em Aço 
 

 Para detalhamento dos investimentos realizados em segurança do trabalho na 

fabricação e montagem de estruturas em aço tomaremos os mesmos casos do capitulo 3, sob a 

ótica do investimento. 

 No caso do IFMG – Campus Ouro Branco - MG, a empresa responsável pela 

montagem das estruturas metálicas contou com a colaboração de 24 (vinte e quatro) 

trabalhadores (Encarregado, Montador, Soldador, Técnico de Segurança do Trabalho, Eng. 

Mecânico, Eng. Civil, Operador de Munck, Inspetor de Solda, Ajudante) sendo que 10 (dez) 

desses trabalhadores eram submetidos a exames de chumbo, ferro, manganês, espirometria e 

raios-X de tórax duas vezes ao ano e os outros 14 trabalhadores apenas uma vez ao ano, pelo 

fato de não estarem diretamente ligados às atividades com maior risco de absorção destes 

metais. Foram apresentados os valores pagos para obtenção dos documentos de PPRA, 

PCMSO e também os valores gastos com aquisições de EPI/EPC. O valor referente ao salário 

base de um Técnico de Segurança do Trabalho foi obtido através de PISO SALARIAL (2018) 

e os Encargos Sociais e Trabalhistas segundo GUIA TRABALHISTA (2018) apresentados na 

Tabela3. 

Tabela 3 - Custo anual de insumos e exames - Empresa Montadora. 

DESCRIÇÃO VALOR FREQUENCIA ANUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Exame de Chumbo R$ 25,60 34 R$ 870,40 

Exame de Ferro R$ 5,76 34 R$ 195,84 

Exame de manganês R$ 38,40 34 R$ 1.305,60 

Hemograma completo R$ 9,66 24 R$ 231,84 

Espirometria R$ 33,00 34 R$ 1.122,00 

Raio X de Tórax R$ 31,00 34 R$ 1.054,00 

PPRA R$ 1.800,00 1 R$ 1.800,00 

PCMSO R$ 1.000,00 1 R$ 1.000,00 

Técnico Seg. Trabalho R$ 2.000,57 8 meses R$ 16.004,56 

Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 2.036,78 8 meses R$ 16.294,24 

Avaliação de Ruído      

Avaliação Fumo Metálico      

EPI/EPC R$ 4.446,00 8 meses R$ 35.568,00 

    TOTAL R$ 75.446,48 
Fonte: Autor 



 50 

De acordo com os dados apresentados, observa-se que a empresa tem um investimento 

de R$ 75.446,48 (setenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito 

centavos) para um período de montagem da estrutura metálica de 8 (oito) meses. Se for 

considerado o valor recebido pela prestação de serviços de montagem, que foi de R$ 

2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais), o investimento em segurança é de, 

aproximadamente 4,0% do valor recebido pela montagem da estrutura metálica. 

A fábrica de perfis metálicos, localizada em Contagem – MG, conta com a 

colaboração de 42 trabalhadores (Soldador, Caldeireiro, Desempenador, Maçariqueiro, 

Operador de Maquinas, Meio Oficial de Maquinas, Encarregado, Sub-Encarregado, Faxineiro, 

Técnico de Segurança do Trabalho) sendo que 15 desses trabalhadores são submetidos a 

exames de chumbo, ferro, manganês, espirometria e raio x de tórax duas vezes ao ano e os 

outro 27 trabalhadores apenas uma vez ao ano, pelo fato de não estarem diretamente ligados 

às atividades com maior risco de absorção destes metais. Foram apresentados os valores 

pagos para obtenção dos documentos de PPRA, PCMSO, avaliação de ruído, avaliação de 

fumo metálico e também os valores gastos com aquisições de EPI/EPC. O valor referente ao 

salário base de um Técnico de Segurança do Trabalho foi obtido através de PISO SALARIAL 

(2018) e os Encargos Sociais e Trabalhistas segundo GUIA TRABALHISTA (2018) 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Custo anual de insumos e exames – Fábrica de Perfis. 

DESCRIÇÃO VALOR FREQUENCIA ANUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Exame de Chumbo R$ 25,60 57 R$ 1.459,20 

Exame de Ferro R$ 5,76 57 R$ 328,32 

Exame de manganês R$ 38,40 57 R$ 2.188,80 

Hemograma completo R$ 9,66 42 R$ 405,72 

Espirometria R$ 33,00 57 R$ 1.881,00 

Raio X de Tórax R$ 31,00 57 R$ 1.767,00 

PPRA R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00 

PCMSO R$ 800,00 1 R$ 800,00 

Técnico Seg. Trabalho R$ 2.000,57 12 meses R$ 24.006,84 

Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 2.036,78 12 meses R$ 24.441,36 

Avaliação de Ruído R$ 300,00 2 R$ 600,00 

Avaliação Fumo Metálico R$ 400,00 1 R$ 400,00 

EPI/EPC R$ 1.653,00 12 meses R$ 19.836,00 

    TOTAL R$ 79.314,24 
Fonte: Autor 
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Foi possível verificar que a empresa investe, anualmente, R$ 79.314,24 (setenta e nove 

mil trezentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos). Quando questionada, a empresa 

afirmou que sua política de investimento em segurança considera mais viável este gasto do 

que perder um funcionário por afastamento, por questões éticas e também de produtividade. 

Quanto aos trabalhadores autônomos, não foi possível coletar os dados investidos em 

segurança e saúde do trabalhador, uma vez que eles não investiam nos EPI necessários para 

realização da atividade e nem em exames periódicos conforme prevê as NRs vigentes. 

Portanto, tomando como base os levantamentos de custos dos EPI dos trabalhadores 

realizados de acordo com a Tabela 2, fizemos uma estimativa de custos para esses 

trabalhadores autônomos para que os mesmos se enquadrem no que tange a segurança e saúde 

do trabalhador no ambiente de trabalho segundo a Tabela 5, com valores coletados de 

empresas especializadas em EPI/EPC da nossa região. 

 

Tabela 5 - Custo anual de insumos e exames – Autônomos. 

DESCRIÇÃO VALOR FREQUENCIA ANUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Exame de Chumbo R$ 40,00 3 R$ 120,00 

Exame de Ferro R$ 15,00 3 R$ 45,00 

Exame de manganês R$ 35,00 3 R$ 105,00 

Hemograma completo R$ 15,00 2 R$ 30,00 

Espirometria R$ 40,00 3 R$ 120,00 

Raio X de Tórax R$ 90,00 3 R$ 270,00 

PPRA       

PCMSO       

Técnico Seg. Trabalho       

Encargos Sociais e Trabalhistas       

Avaliação de Ruído       

Avaliação Fumo Metálico       

EPI/EPC R$ 1.212,79 1 mês R$ 1.212,79 

    TOTAL R$ 1.902,79 
Fonte: Autor 

 Com base nos dados estimados para os trabalhadores autônomos, pode-se perceber que 

se tratando de segurança e saúde do trabalhador é um investimento relativamente baixo, cerca 

de R$ 1.902,79 (Hum mil novecentos e dois reais e setenta e nove centavos), onde os dois 

trabalhadores estariam trabalhando segundo as normas vigentes, garantindo total segurança na 

realização das suas atividades e também realizando os exames periódicos para manutenção de 
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suas saúdes. No entanto, conforme apresentado no item 3.2, condições sociais impedem que 

este investimento seja feito. 

 De acordo com a análise de investimento realizada nos três casos, da quantidade de 

aço empregados em cada caso e do número de trabalhadores envolvidos em cada estudo de 

caso, foi feita a comparação apresentada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Custo anual de insumos e exames. 

DESCRIÇÃO VALOR FUNCIONÁRIOS TON/ANO VALOR/TON 
VALOR PER 

CAPITA 

Autônomos R$ 1.902,79 2 - - R$ 951,40 

Emp. Montadora R$ 75.446,48 24 400 R$ 188,62 R$ 3.143,60 

Fabrica de Perfis R$ 79.314,24 42 2.400 R$ 33,05 R$ 1.888,43 
Fonte: Autor 

Analisando a Tabela 6 podemos observar que os autônomos têm um investimento 

anual per capita de R$ 951,40 (novecentos e cinqüenta e um reais e quarenta centavos), já a 

empresa montadora possui um investimento per capita de R$ 3.143,60 (três mil cento e 

quarenta e três reais e sessenta centavos), sendo o valor mais alto entre os estudos de caso, 

porém conforme mencionado anteriormente, relativamente baixo em relação ao custo da 

montagem da estrutura metálica. A fábrica de Perfis possui um investimento per capita de R$ 

1.888,43 (hum mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), sendo o valor 

intermediário dos casos analisados. Pode-se explicar o maior custo da empresa montadora 

pela necessidade de adoção de EPI para trabalho em altura, que onera o investimento, em 

relação á fábrica de perfis. 

Comparando o valor investido em segurança e saúde do trabalhador com a quantidade 

de aço empregado na montagem das estruturas e na quantidade de aço produzido na fábrica de 

perfis, podemos observar que na montagem das estruturas metálicas obtivemos um valor de 

R$ 188,62 (cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para cada tonelada de aço 

utilizada na montagem das estruturas, valor relativamente baixo se comparando ao valor 

recebido pela montagem. Para a fábrica de perfis metálicos o valor foi ainda menor, cerca de 

R$ 33,05 (trinta e três reais e cinco centavos) por tonelada de aço produzido na fábrica. Esta 

diferença se justifica pelo ganho em escala obtido na fábrica, onde a infra-estrutura leva a 

uma grande produtividade. Em ambos os casos, no entanto, os valores por tonelada são 

relativamente baixos se comparando o valor de retorno da prestação de serviços (empresa 

montadora) e nas vendas dos perfis metálicos (fábrica).  
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5 Considerações Finais 

Nos dias atuais a utilização do aço na construção civil tem crescido significativamente 

devido às vantagens sobre as outras formas de construções convencionais, como por exemplo: 

alivio de cargas nas fundações, menor prazo de execução - compatibilidade com outros 

materiais, flexibilidade, melhor organização do canteiro de obras, precisão construtiva, 

material totalmente reciclável, maior qualidade nas obras. Mas como em todo processo de 

construção, existem também suas desvantagens, como por exemplo, a exigência de uma mão 

de obra mais qualificada, pois não se trata de uma atividade de fácil execução. 

Portanto, com essa crescente popularização do emprego de estruturas metálicas como 

componentes em obras da construção civil, nada mais sensato do que buscar metodologias e 

técnicas que possam tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável, para que o 

trabalhador possa exercer sua função sem correr riscos de acidentes de trabalho ou uma 

doença do trabalho adquirida em função do trabalho exercido, podendo assim gozar de uma 

boa saúde e retornar todos os dias sem nenhum acidente para sua casa. 

Nos estudos de caso analisados, encontramos diferentes situações, no que tange a 

aplicação das NRs destinadas à segurança e saúde do trabalhador. Analisando caso a caso, 

encontramos diferentes níveis de aplicação da segurança do trabalho, onde os trabalhadores 

autônomos não aplicavam praticamente nenhuma medida preventiva que objetivasse sua 

segurança e saúde no ambiente de trabalho, cuja maior alegação foi de que “devido ao alto 

custo dos EPI, não poderiam usar o dinheiro recebido pelo trabalho para adquiri-los, pois 

assim passariam necessidades no ambiente familiar”. 

 Na empresa montadora dos perfis metálicos, IFMG Campus Ouro Branco-MG, a 

empresa fornecia todos os EPI/EPC necessários para seus trabalhadores realizarem as 

atividades propostas na montagem dos perfis metálicos, porém mesmo assim alguns 

trabalhadores, não usavam de forma correta os EPI para a função ao qual foi destinada, 

portanto não basta apenas fornecer os EPI/EPC, tem que haver uma fiscalização constante no 

ambiente de trabalho exigindo o uso correto dos EPI ao qual foram destinados. 

A fabrica de perfis metálicos Contagem – MG, fornecia também todos os EPI/EPC 

para seus funcionários executarem suas funções, garantindo assim sua saúde e integridade ao 
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realizar suas tarefas, além de existir uma fiscalização constante do técnico de segurança do 

trabalho, checando se os funcionários trabalhavam conforme prevê as NRs. 

Comparando as três situações observadas podemos tirar as seguintes conclusões: 

• Autônomos: baixa aplicação da segurança voltada à saúde e segurança do 

trabalho, baixo investimento em EPI. 

• Empresa montadora de Perfis: Media à alta aplicação da segurança voltada a 

saúde e segurança do trabalho, alto investimento em EPI/EPC. 

• Fabrica de perfis: Alta aplicação da segurança voltada à saúde e segurança do 

trabalho, alto investimento em EPI/EPC. 

Sob a ótica do investimento em segurança e saúde do trabalhador per capita e/ou por 

tonelada de aço fabricada/montada, concluímos que a empresa montadora tem um 

investimento alto per capita de R$ 3.143,60 (três mil cento e quarenta e três reais e sessenta 

centavos) em segurança do trabalho, porém ao analisar o valor recebido para montagem da 

estrutura metálica esse valor se torna pequeno. A fábrica de perfis possui o valor 

intermediário per capita de R$ 1.888,43 (hum mil oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e 

três centavos) investido em segurança e saúde do trabalhador. 

Comparando-se os valores investidos em segurança do trabalho por tonelada de aço 

fabricado/montagem, verificamos que o valor investido se torna bastante baixo ao analisarmos 

a fabrica de perfis, cerca de R$ 33,05 (trinta e três reais e cinco centavos) por tonelada de aço 

produzido na fábrica e pela empresa montadora dos perfis metálicos cujo valor é de R$ 

188,62 (cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para cada tonelada de aço 

utilizada na montagem das estruturas, portanto o investimento em segurança e saúde do 

trabalhador não possui grande impacto, ao analisarmos os custos efetivos de toneladas de aço 

fabricada/montada. 

Portanto quanto mais se investe em segurança e saúde do seu trabalhador, menor será 

o gasto futuro da empresa para com seus funcionários, uma vez que os mesmos foram 

submetidos a ambientes de trabalho propícios às realizações de suas atividades de trabalho. 
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5.1 Sugestões para Trabalhos Futuros 

- Elaboração de material didático, explicando a importância e a utilização de EPI/EPC, 

destinada a trabalhadores autônomos; 

- Estudo sobre a necessidade de elaboração de políticas públicas que fomentem a 

aquisição e a utilização destes equipamentos por estes profissionais; 

- Elaboração de vídeos com recomendações sobre a correta utilização das prescrições 

das NR, tomando como base as boas práticas observadas em empresas que o fazem de forma 

adequada. 

 

 

  

 



 56 

BIBLIOGRAFIA 

BLOG DA SEGURANÇA DO TRABALHO.  Disponível em: 

<http://www.blogsegurancadotrabalho.com.br/2016/01/acidentes-na-construcao-civil.html.>. 

Acesso em 02 Jun. 2017. 

BÖCK, Mirian Hummes. TRABALHO EM ALTURA: Procedimentos de Montagem e 
Considerações de Projeto nas Estruturas Metálicas, 2013, 229f. São Miguel do Oeste – 

SC. Monografia, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Universidade do 

Oeste de Santa Catarina – UNOESC. Disponível em <http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-

content/uploads/2015/02/Monografia-Mirian-Hummes-Bock.pdf> Acesso em 07 Dez. 2016. 

BRANCO, Renata. Riscos Ocupacionais: Os Perigos da Solda, 2011. Disponível em: 

<http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/4445-riscos-ocupacionais-os-

perigos-da-solda/>. Acesso em 05 Dez. 2016. 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Acidentes de Trabalho. Disponível em: 

< http://portal.mte.gov.br>. Acesso em: 07 Jan. 2017. 

GUIA TRABALHISTA. Disponível em: 

<http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/planilha_custos_trab.htm>. Acesso em 05 Jan. 2018. 

NR, NORMA REGULAMENTADORA MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. NR-1 - Disposições Gerais. Acesso em 02 Mar. 2017. 

NR, NORMA REGULAMENTADORA MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Acesso em 10 

Mar. 2017. 

NR, NORMA REGULAMENTADORA MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI. Acesso em 04 Mar. 2017. 

NR, NORMA REGULAMENTADORA MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO. Acesso 

em 02 Mar. 2017. 

NR, NORMA REGULAMENTADORA MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. Acesso em 02 

Mar. 2017. 

NR, NORMA REGULAMENTADORA MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 

Acesso em 05 Mar. 2017. 

NR, NORMA REGULAMENTADORA MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

Acesso em 10 Mar. 2017. 

NR, NORMA REGULAMENTADORA MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. NR-26 – Sinalização de. Acesso em 18 Mai. 2017. 



 57 

NR, NORMA REGULAMENTADORA MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. NR-35 - Trabalho em Altura. Acesso em 02 Mar. 2017. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/agencia/oit/>. Acesso em 08 Jul. 2017. 

PISO SALARIAL. Disponível em: <https://www.pisosalarial.com.br/salarios/tabela-

salarial/>. Acesso em 05 Jan. 2018. 

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO CEARÁ – 
SINDUSCON-CE. Disponível em: 

<http://www.sindusconce.com.br/downloads/publicacoes/cffd01ac6358470d3de98e3c37b84c

fb.pdf>. Acesso em Jun. 2017. 

SZABÓ JUNIOR, Adalberto Mohai. Manual de Segurança, Higiene e Medicina do 
Trabalho. 10ª edição. São Paulo: Editora Rideel, 2016. 1149p. 

 

 



 58 

Anexo I 
 

 


