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O setor da Construção Civil e a importância da Segurança do Trabalho 
 
O setor da Construção Civil é um seguimento que movimenta a economia mundial de forma bastante 
expressiva. Cada país possui um termômetro que mede e define os períodos de alta e baixa desse 
mercado, e o do Brasil, assim como sua atividade econômica como um todo, é bastante oscilante. 
 
No entanto, o que se entende como uma constante dentro desse nicho, que pouco se altera e que 
independe das métricas relacionadas a valores em dinheiro, é a quantidade de trabalhadores 
alocados no setor. Isto é, o número de profissionais que estão na linha de frente das áreas de 
produção, tanto nas fábricas responsáveis por produzir as matérias primas quanto nas construções 
propriamente ditas. 
 
Em se tratando de ambiente de trabalho que envolve obras e processos diversos de fabricação, por 
certo que esses profissionais estão diariamente expostos a riscos e agente nocivos à saúde. E este é 
um dos motivos que podem fazer a atividade na Construção Civil se tornar mais onerosa que 
lucrativa, a depender das condições às quais os envolvidos estarão submetidos. 
 
Justamente por conta disso, o Ministério do Trabalho editou Normas Regulamentadoras que definem 
regras específicas para resguardar a segurança, a saúde e a vida desses trabalhadores. 
 
O texto a seguir abordará mais afundo a importância do setor da Construção Civil, tanto para a 
economia do país quanto para o desenvolvimento populacional urbano. 
 
Ainda, mostrará os principais problemas relacionados a acidentes e adoecimentos dentro dessa 
atividade e as regras documentadas na Norma Regulamentadora 18, de 08 de Junho de 1978, que 
instrui e orienta para o fornecimento de um ambiente de trabalho o mais seguro possível. 
 
A relevância do setor da Construção Civil 
A indústria da Construção Civil é uma das mais antigas do mundo e passa frequentemente por 
inúmeras mudanças. Isso porque à medida que a sociedade evolui, novas necessidades surgem e 
com elas novos mecanismos para suprir demandas que antes não existiam. 



 
Tecnologias, matéria-prima, ferramentas e máquinas sofrem constantemente com mudanças e 
melhorias, que precisam ser acompanhadas pelos profissionais que na área atuam. 
 
Um exemplo bem simples mas bastante eficiente para ilustrar a mudança de rumo desse setor é a 
velocidade com que as obras de mais variados tipos são construídas. De moradias a hipermercados, 
obras inteiras podem ser feitas à base de moldes pré prontos, por exemplo, aumentando o espaço e 
a aderência dessa tendência em meio a projetos tradicionais e apresentando resultados em menos 
da metade do tempo.  
 
E dentro da realidade contemporânea, cada país possui uma necessidade econômica distinta, motivo 
pelo qual dificilmente podemos utilizar um como parâmetro para o outro quando o assunto é 
mercado imobiliário. Mobilidade urbana, importação e exportação, PIB e diversos outros fatores são 
métricas decisivas para o termômetro do aumento ou diminuição do número de obras. 
 
Aqui no Brasil, as tendências imobiliárias oscilam de tempos em tempos, trazendo para a Indústria da 
Construção Civil uma característica de instabilidade muito grande. Isso reflete em inúmeras outras 
áreas da economia, ligadas direta ou indiretamente à de obras, e desestabiliza a taxa de desemprego, 
fazendo com que profissionais se submetam à condições duvidosas e inseguras para o exercício de 
suas profissões. 
 
Norma Regulamentadora NR18 
O Ministério do Trabalho tem editadas e publicadas 20 Normas Regulamentadoras, cada qual com 
tópicos específicos e detalhados para ramos de atuação onde são frequentemente observadas 
condições de trabalho insalubres ou perigosas. 
 
No setor da Construção Civil, o documento de referência é a Norma Regulamentadora nº 18 (NR 18), 
criada na data de 8 de junho de 1978. Seu principal objetivo é estabelecer regras específicas e 
orientar trabalhadores e empresários para a elaboração e manutenção de um ambiente de trabalho 
com condições básicas e imprescindíveis de segurança e higiene, a fim de prevenir acidentes e 
desenvolvimento de doenças ocupacionais. 
 
Com o surgimento de necessidades inéditas no decorrer desses anos, no ano de 1994 o documento 
começou a ser revisado, de forma a ter alguns de seus artigos ajustados para as novas orientações do 



mercado e, acima de tudo, da proteção daqueles que estão submetidos aos riscos inerentes da 
atividade. 
 
A classe trabalhadora, a classe empregadora e organizações governamentais discutiram 
conjuntamente essa nova edição, com base em orientações da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). E em 1995, pela primeira vez o texto foi promulgado com um viés o mais ajustado 
possível a todas as necessidades e ao oferecimento das melhores condições nos ambientes de 
trabalho pertencentes ao setor da Construção Civil. 
 
É claro que todo esse empenho em estabelecer parâmetros de segurança apresenta resultados 
positivos apenas quando há conscientização por parte de todas as partes envolvidas nesse processo. 
Isto é: 
 

 A empresa precisa fornecer EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) novos e suficientes 
para neutralizar o ruído, o contato com a poeira, o risco do trabalho em altura e em espaços 
confinados e outras particularidades da atividade na indústria da Construção Civil; deve 
prestar manutenção periódica no maquinário, visto que falhas em sua execução colocam 
seriamente em risco a vida de quem está operando; prover áreas de banheiro, alimentação e 
descanso devidamente limpas e minimamente adequadas para as pausas necessárias 
durante a jornada; contar com uma equipe de profissionais da Segurança do Trabalho para 
observar com atenção as regras definidas na NR 18 e cobrar sua aplicação no dia a dia de 
trabalho. 

 Ao poder público incube a tarefa de fiscalizar as obras e os pátios fabris, a fim de averiguar se 
estão sendo corretamente seguidos os protocolos da NR 18 e se a empresa está 
proporcionando a seus funcionários um ambiente de trabalho o mais neutralizado possível 
em relação à insalubridade e periculosidade; também cobrar dos funcionários a utilização 
correta e contínua dos EPI’s, frisando a importância de munir-se de ferramentas específicas 
para garantir sua integridade física. 

 Para os trabalhadores de campo, é obrigatória a utilização dos referidos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s), sobretudo a compreensão de que esta é uma regra obrigatória 
que, quando descumprida, compromete sua continuidade no emprego, sua saúde e 
segurança da sua própria vida.  

 



O profissional da Segurança do Trabalho 
Não é mentira que os técnicos e engenheiros de Segurança do Trabalho são profissionais pouco 
quistos dentro das empresas. 
 
Eles são os responsáveis por estar o tempo todo observando os funcionários e seus hábitos quanto à 
aderência e utilização correta dos EPI’s. Simultaneamente, precisam cobrar dos dirigentes da 
corporação a aplicação da NR 18 e a correta manutenção do ambiente de trabalho para se enquadrar 
como adequado, dentro das especificações legais. 
 
Ainda que pareça uma atividade maçante, este é um serviço não somente essencial, mas obrigatório. 
A empresa do setor da Construção Civil que não possui um setor específico ou uma assessoria 
terceirizada de profissionais da Segurança do Trabalho está sujeita a multas, assim como ao 
adoecimento de seus colaborados e, o mais grave, à perda de vidas. 
 
Dentro do setor da Construção Civil, o profissional da Segurança do Trabalho deve inspecionar a 
rotina dos trabalhadores para alguns dos seguintes detalhes: 
 

 Protetor auricular para abafar o ruído elevado de britadeiras e máquinas em geral; 
 Óculos e capacetes que protegem de estilhaços; 
 Cinta e luvas para trabalho em altura;  
 Materiais de primeiros socorros ou ambulatório propício para atender de imediato pequenos 

acidentes; 
 Instalações sanitárias adequadas e locais para refeição higienizados; 
 Inspeção de materiais inflamáveis e de hidrantes para contenção de incêndio; 
 Proibição de circulação de funcionários e visitantes nas áreas de produção e nos canteiros de 

obras sem a devida proteção; 
 Dentre outras. 

 
Os desafios da Segurança do Trabalho para o setor 
A regulamentação de normas de segurança para a atuação no mercado da Construção Civil nem 
sempre acompanhou a evolução da Indústria. 
 



É evidente que fábricas e obras são locais insalubres e perigosos, mas até que se chegasse a um 
consenso devidamente regulamentado sobre as medidas a serem tomadas para garantir a segurança 
dos trabalhadores, muitas vidas foram perdidas ou competidas durante o processo. 
 
E não é porque existe a NR 18 que esses números cessaram ou sequer pararam de subir. As práticas 
indicadas são pautadas em estudos e nas determinações da OIT, mas algumas barreiras de natureza 
prática inviabilizam sua aplicação plena e eficaz, relatadas tanto por trabalhadores quanto por 
empresários e entes do poder público.  
 
Ademais, a taxa de empregos informais dentro da Construção Civil também alcança recordes 
indesejáveis. 
 
Não surpreende que os cargos considerados de base são os que mais sofrem com os acidentes de 
campo. O acúmulo de mais de 47% nos registros de CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) no 
período de 2015 a 2018, por exemplo, são oriundos dos Serventes de Obra, Pedreiros, Faxineiros, 
Instaladores, Carpinteiros e Eletricistas. 
 
E é este o motivo pelo qual é tão difícil chegar a uma estatística precisa e, com base em números 
mais aproximados, criar uma política de conscientização e fiscalização verdadeiramente eficiente 
para redução de acidentes, doenças e mortes. 
 
 
 


