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RESUMO

O trabalho apresenta um levantamento da incidência de acidentes do trabalho na
atividade da construção civil no Rio Grande do Sul. Os dados foram obtidos a partir de
análise das CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) nos anos de 1996 e 1997.
Neste levantamento, é analisado o perfil do trabalhador, as partes do corpo atingidas e a
natureza e causas dos acidentes e das lesões. Estes dados estão disponibilizados em um
banco de dados, especialmente projetado para a coleta dos dados com uma interface
gráfica que facilita a consulta. Os resultados obtidos evidenciam aspectos relativos à
organização do trabalho que contribuem para uma maior ocorrência de acidentes. Além
disso, com os resultados obtidos, pretende-se subsidiar as ações dos setores público e
privado quanto às principais causas de acidentes do trabalho na construção,
possibilitando uma diminuição do número e gravidade dos acidentes.

ABSTRACT

This paper presents a statistic survey on work accidents and professional diseases in Rio
Grande do Sul state construction industry. Data for years 1996 and 1997 was obtained
from an official compulsory form used to communicate work accidents and professional
diseases in Brazil named CAT. In this survey, were analyzed the statistics of the work
profile, the part of the body injured and the causes of the accidents and injuries. These
data were analyzed in a database specially designed for this survey with a graphic
interface that makes consultation easier. The results showed there is scope for the
companies to improve attention related to technology, management and work
organization, and even more important the employee's are not as careless as usually
affirmed. The results can be used to guide public and private health and safety programs,
in order to reduce the accident number and gravity based in the main work accident
causes.



1. INTRODUÇÃO

Apesar dos esforços que vêm sendo feitos no Brasil, a partir de campanhas de prevenção
de acidentes, da ação fiscalizadora dos órgãos governamentais, de comissões de estudo
tripartites (compostas por representantes do Governo, empregados e empregadores) e de
estudos acadêmicos, a incidência de acidentes do trabalho e doenças profissionais
continua elevada (INSS, 1998) em relação aos índices encontrados em outros países
(CPWR, 1997), principalmente na construção.

Atualmente, baseado na única estatística nacional por classes de atividades econômicas
dos últimos 15 anos (Brasil, 1996), a construção, principalmente o subsetor edificações,
é considerada como a quarta maior geradora de acidentes fatais em termos de freqüência
(quantidade) e a segunda em termos de coeficiente (número de acidentes por 100 mil
trabalhadores).

Os prejuízos humanos, sociais e econômicos devido à falta de segurança em geral, e
consequentemente, ao alto índice de acidentes, são demasiadamente altos para empresas,
para os trabalhadores e suas famílias, para a Previdência Social, e com isso, para a
sociedade como um todo. Isto deveria alertar os empresários para o volume de recursos
que é desperdiçado cada vez que ocorre um acidente, sendo esse um forte argumento
para estimular investimentos na área.

Para que estes investimentos realmente tenham o retorno desejado, é necessário
concentrar esforços onde há maior ocorrência de acidentes, de modo a obter um maior
retorno do investimento em segurança, pois quando as causas dos acidentes são
entendidas, as atividades de prevenção têm uma grande possibilidade de se tornarem
efetivas. Assim, para determinar quais as atividades ou situações que mais geram riscos,
existe a necessidade do conhecimento das informações estatísticas relativas aos acidentes
do trabalho e doenças profissionais para a utilização na prevenção dos acidentes. Em
face a isto, de acordo com Hinze e Gambatese (1996), futuros acidentes podem ser
evitados através da aplicação das lições aprendidas com acidentes passados, mas para
isso, é necessário um banco de dados abrangente e completo.

Reforçando esse ponto de vista, King, citado por Aquino (1996), afirma que as
estatísticas de acidentes do trabalho claras, precisas e suficientemente descritivas são
ferramentas essenciais na decisão sobre quais problemas de segurança e saúde ou grupos
ocupacionais necessitam de atenção urgente. Elas podem contribuir para o
desenvolvimento de programas prevencionistas em bases mais racionais e com melhores
chances de alcançarem algum efeito benéfico.

Tendo em vista que um banco de dados é fundamental, foi realizado um levantamento
detalhado de dados relativos a acidentes de trabalho e doenças profissionais na atividade
de construção civil1 no Rio Grande do Sul, através da CAT, com o intuito de
disponibilizar informações para os setores prevencionistas e como passo inicial para a
confecção de um amplo banco de dados nacional. A confecção do banco de dados e a
divulgação dos dados estatísticos estão em sintonia com as preocupações nacionais e
mundiais relativas à segurança do trabalho.

                                               
1 O termo construção civil utilizado neste artigo não inclui os subsetores de construção pesada e
montagem industrial.



2. CONSIDERAÇÕES SOBRE ACIDENTES DO TRABALHO E
DOENÇAS PROFISSIONAIS

2.1  Definições de acidente do trabalho

O conceito legal utilizado pela Previdência Social para acidentes do trabalho e doenças
profissionais está no Decreto 611 (ANFIP, 1992), nos artigos 139, 140 e 141, sendo que
os dois últimos esclarecem casos mais específicos decorrentes da definição global do
artigo 139. O artigo 139 define acidente do trabalho como sendo “aquele que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos
segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a
morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária.”

Entretanto, neste artigo será adotado um conceito prevencionista (Zocchio, 1996) que
define o acidente do trabalho como sendo “uma ocorrência não programada, inesperada
ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando
perda de tempo útil, lesões nos trabalhadores e ou danos materiais”, pelo fato do mesmo
admitir a presença dos riscos ocupacionais, considerar os acidentes sem afastamento e
excluir os acidentes provocados intencionalmente.

3. MÉTODO DE PESQUISA

O estudo pesquisou os trabalhadores acidentados que atuam em atividades de
construção, reforma e reparo de edificações realizadas no canteiro de obras ou em
edificações em geral. De acordo com o CNAE - Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (FIBGE, 1998) foram incluídas no estudo as seguintes categorias relativas à
construção (código 45):

• 45.11-0 Demolição e preparação do terreno;

• 45.12-8 Perfurações e execução de fundações destinados a construção civil;

• 45.21-7 Edificações (residenciais, industriais, comerciais e de serviços) - inclusive
ampliação e reformas completas;

• 45.41-1 Instalações elétricas;

• 45.42-0 Instalações de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

• 45.43-8 Instalações hidráulicas, sanitárias, de gás, de sistema de prevenção contra
incêndio, de pára-raios, de segurança e alarme;

• 45.51-9 Alvenaria e reboco;

• 45.52-7 Impermeabilização e serviços de pintura em geral;

• 45.59-4 Outros serviços auxiliares da construção.

Após a disponibilização dos dados na DRT/RS, definiu-se que seriam utilizadas as CAT
de 1996 e 1997 provenientes de todo o estado do Rio Grande do Sul, pois somente a
partir de 1996 é que as CAT passaram a ser enviadas pelo INSS/RS para a DRT/RS. A
coleta não foi estendida para os dados de 1998 por razões ligadas ao período de
realização deste estudo. De acordo com a caracterização da população, foram separadas
2.839 CAT dentre as 45.206 existentes (cerca de 60% dos acidentes registrados), no
intuito de promover a coleta de dados específica à construção.



As variáveis foram selecionadas a partir de um estudo piloto, o qual foi realizado com
200 CAT. Esse estudo piloto consistiu na observação inicial de todos os campos da
CAT, no intuito de selecionar os mais relevantes em relação às atividades de prevenção
de acidentes. Também foi aferida a freqüência de preenchimento dos campos.

Neste artigo, serão abordados o perfil do trabalhador e a causa dos acidentes. No perfil
do trabalhador foram coletadas as seguintes variáveis: profissão, idade, estado civil,
salário e sexo, das quais será estudada somente a profissão dos acidentados devido a sua
relevância.

Na parte relativa à causa do acidente foram pesquisadas as seguintes variáveis: natureza
do acidente e agente da lesão. No processo de classificação da natureza do acidente,
surgiram algumas situações de impasse, nas quais havia mais de uma categoria envolvida,
como por exemplo, uma queda de andaime causada por um leve choque elétrico. Neste
caso, as duas situações interessam na investigação do acidente: o fator que diretamente
ocasionou a lesão (a queda), para o qual o trabalhador receberá tratamento, mas,
também, a situação imediatamente anterior (o choque elétrico) que permitiu o
desequilíbrio do trabalhador e a conseqüente queda. Portanto, não é exatamente o nexo
causal imediato que produz a informação mais sensível para o sistema, pois o mais
importante está na detecção de situações que, por várias circunstâncias, são consideradas
de alto potencial de risco para a segurança do trabalhador. No caso específico,
certamente os procedimentos para o isolamento da rede elétrica deveriam ser revistos e
cercados de maior cuidado para proteger o trabalhador, de modo que o acidente seria
classificado como choque elétrico e não como queda com diferença de nível.

Já o agente da lesão é o objeto causador da lesão, o que dependendo do foco do estudo,
pode ser mais detalhado ou não, como por exemplo, pode-se utilizar o campo
“ferramenta sem força motriz” ou estabelecer as principais ferramentas, como martelo,
marreta, chave inglesa, entre outros. Normalmente, os agentes da lesão estão aliados à
natureza do acidente, de modo a determinar a causa aparente do acidente. No caso desta
dissertação, a partir do estudo piloto, foram determinados categorias para os agentes da
lesão, pois os mesmos ultrapassavam o número de 100 itens.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A distribuição dos acidentes segundo a profissão dos acidentados é apresentada na
Tabela 1, na qual se observa a predominância de 3 categorias profissionais que sofreram
87,0% dos acidentes: serventes, pedreiros e carpinteiros. Por isso, os estudos
subseqüentes, relacionados à profissão dos acidentados serão apresentados somente em
relação a estas três categorias profissionais.

Tabela 1 - Distribuição dos acidentes segundo a profissão dos acidentados

Profissão Porcentagem
Servente 44,3%
Pedreiro 21,7%
Carpinteiro 21,0%
Outros 13,0%
Total 100,0%

A distribuição dos acidentes segundo a profissão dos acidentados foi semelhante à
apresentada no estudo do SESI e CNI (1991) acerca da distribuição das categorias
profissionais na construção. Em relação a diversas pesquisas realizadas no Brasil citadas



por Costella (1999), os dados foram semelhantes aos apresentados neste artigo, ou seja,
o servente sendo o mais acidentado, tendo, no mínimo, um valor superior à soma dos
acidentes dos carpinteiros e pedreiros. Entretanto, todas estas pesquisas apresentaram os
carpinteiros como sendo mais acidentados do que os pedreiros, mas, na maioria dos
casos, com uma diferença pequena.

Em relação à natureza do acidente, na Tabela 2, observa-se a predominância do impacto
sofrido com 31,7% das ocorrências. Outro dado importante é que as 4 primeiras
categorias corresponderam a 78,1% dos acidentes.

Tabela 2 – Distribuição dos acidentes segundo a natureza do acidente

Natureza do acidente Total
Impacto sofrido 31,7%
Queda com diferença de nível 19,0%
Impacto contra 15,0%
Esforços excessivos ou inadequados 12,4%
Prensagem ou aprisionamento 7,9%
Queda em mesmo nível 7,6%
Exposição ao ruído 2,5%
Contato com substância nociva 1,7%
Choque elétrico 1,2%
Atrito ou abrasão 0,5%
Contato com temperatura extrema 0,5%
Total 100,0%

Além da distribuição global apresentada na Tabela 2, é importante observar a natureza
dos acidentes de acordo com as profissões. Observou-se uma maior incidência de
impacto sofrido em serventes (34,8%) e carpinteiros (32,9%). Entretanto, o que
realmente se destacou foram as ocorrências de quedas com diferença de nível em
pedreiros (25,5%) no qual a média das ocorrência foi de 19,0% e, principalmente, os
impactos contra em carpinteiros (25,0%) no qual a média das ocorrência foi de 15,0%.

Com relação aos tipos de acidentes ocorridos, foram observados certos padrões de
ocorrência de acidentes relativos à natureza do acidente e o respectivo agente da lesão.
Constatou-se a ocorrência de 131 grupos de acidentes diferentes analisando-se o
conjunto natureza do acidente e agente da lesão. Na análise de Pareto realizada (Tabela
3), observou-se que os 15 grupos de acidentes mais freqüentes correspondiam a 52,3%
dos acidentes, enquanto os demais 116 grupos corresponderam a 47,7% dos acidentes.



Tabela 3 – Grupos de acidentes mais freqüentes em relação à natureza do acidente e
agente da lesão

N. Natureza do acidente Agente da lesão Quant. Porcent. Porcent.
acumulada

1 Queda com
diferença de nível

Andaime ou similar 205 7,2% 7,2%

2 Impacto sofrido Madeira (peça solta) 143 5,0% 12,3%
3 Impacto contra Serras em geral 142 5,0% 17,3%
4 Queda com

diferença de nível
Escada 135 4,8% 22,0%

5 Impacto sofrido Ferramenta sem força
motriz

119 4,2% 26,2%

6 Impacto sofrido Peça metálica ou vergalhão 107 3,8% 30,0%
7 Impacto contra Prego 96 3,4% 33,4%
8 Impacto sofrido Forma de madeira ou

metálica
91 3,2% 36,6%

9 Exposição ao
ruído

Ruído 72 2,5% 39,1%

10 Esforços
excessivos ou
inadequados

Concreto, cimento ou peça
de concreto

67 2,4% 41,5%

11 Queda com
diferença de nível

Vão livre 65 2,3% 43,7%

12 Impacto sofrido Máquinas ou equipamentos 64 2,3% 46,0%
13 Impacto sofrido Tijolo ou similares 62 2,2% 48,2%
14 Prensagem ou

aprisionamento
Máquinas ou equipamentos 62 2,2% 50,4%

15 Impacto contra Peça metálica ou vergalhão 55 1,9% 52,3%
Outros 116 tipos de acidentes 1354 47,7% 100,0%

A queda com diferença de nível de andaimes ou similares foi o grupo de acidente que
mais ocorreu (7,2%), conforme a Tabela 3. Outro acidente muito freqüente foi a queda
em escadas (4,8%). Estas acidentes ocorreram principalmente com os pedreiros, mas
atingiram em grande número todas as profissões.

Justifica-se a grande ocorrência de quedas com os pedreiros, pelo fato dos mesmos
serem os trabalhadores que realizam grande parte das suas tarefas sobre andaimes, seja
nas atividades de alvenaria ou revestimento interno em andaimes simplesmente apoiados,
até as atividades de revestimento externo em andaimes móveis. Estas quedas, na sua
maioria de andaimes e escadas, podem estar relacionadas à inexistência de medidas de
proteção contra quedas de altura, conforme preconizam as normas de segurança e
medicina do trabalho, em particular a NR-18.

Em pesquisa realizada por Rocha (1999), constatou-se que os itens relativos à prevenção
de quedas em escadas de mão, rampas e passarelas apresentaram um grau de
cumprimento em torno de 30%. Em relação aos andaimes, constatou-se que os andaimes
suspensos, na sua maioria, estão adequados à norma, mas os andaimes simplesmente
apoiados encontram-se com um grau de cumprimento baixo, por isso a grande
ocorrência de acidentes de baixa gravidade com andaimes. Dentre as exigências da



norma que poderiam minimizar estes acidentes, encontram-se a utilização do cinto de
segurança em trabalhos a mais de 2 metros de altura, a utilização de dispositivo que
impeça o escorregamento das escadas na base, a colocação de anteparos em vãos livres
(caixa do elevador, periferia da edificação e aberturas no piso), entre outras citadas na
NR-18.

Outro acidente muito comum foram os impactos sofridos por peças soltas de madeira
(5,0%), que se somado aos impactos sofridos por fôrmas de madeira (3,2%), seria o tipo
de acidente mais freqüente. Esta soma seria possível porque durante a coleta de dados
observou-se que diversas ocorrências de impacto sofrido por peças soltas de madeira
podem ter acontecido durante a desforma.

A elevada ocorrência de acidentes deste tipo entre todas as profissões, principalmente
com os carpinteiros, evidenciou a existência de problemas na organização do trabalho.
Por exemplo, uma das soluções seria uma mudança na tecnologia, já que todos os
principais agentes ligados aos impactos sofridos (fôrmas e peças soltas de madeira,
vergalhões e ferramenta sem força motriz) estão relacionados à confecção tradicional das
fôrmas, as quais geram grande quantidade de sobras na forma de peças soltas de
madeira, exigem o uso freqüente de ferramentas, como o martelo, com alto risco de
sofrer impacto nos dedos das mãos e exigem o transporte da madeira e da ferragem.
Apesar de não ser viável uma mudança a curto prazo, existe a necessidade de, aos
poucos, mudar esta tecnologia. Por exemplo, para diminuir o número de peças soltas de
madeira, pode-se utilizar painéis de compensado e um maior número de peças
encaixadas.

Em seguida, o terceiro tipo de acidente que mais ocorreu foi o impacto contra serras em
geral. Este tipo de acidente ocorreu principalmente com os carpinteiros, mas atingiu
diversos pedreiros e serventes. Isto indica que os serventes e pedreiros, os quais não
deveriam sequer utilizar a serra circular (atividade específica de carpinteiros treinados), a
estão utilizando e acidentaram-se com freqüência. Deste modo, fica claro que a serra
circular deveria ser operada somente por pessoas treinadas e autorizadas. Mais uma vez,
ficou evidente a falta de gerenciamento e organização do trabalho nos canteiros de obras
da construção civil.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que o levantamento da incidência de acidentes do trabalho e doenças
profissionais na atividade da construção civil no Rio Grande do Sul através da CAT
permitiu a disponibilização de informações relevantes para direcionar ações relativas à
prevenção dos acidentes de trabalho e doenças profissionais na construção civil. Além
disso, esta disponibilização de dados foi facilitada pelo banco de dados, desenvolvido
especialmente para esta coleta de dados. Constatou-se também que foi possível ampliar o
conhecimento relativo ao entendimento da natureza dos acidentes em seu aspecto mais
amplo, desde a causa aparente (a queda, o choque, entre outros) até o que está por trás
desta ocorrência, como a má alimentação, o autoritarismo da alta gerência e até mesmo o
pouco preparo do funcionário.

Relativo à disponibilização de informações em termos de prevenção, observou-se que os
acidentes evidenciam a influência do tipo de tecnologia utilizada na construção, pois o
desenvolvimento tecnológico do processo construtivo deveria ser voltado para o
melhoramento das condições de segurança. Por exemplo, com o incremento das técnicas



construtivas a custos economicamente viáveis, não se deveria permitir que os operários
trabalhassem pendurados em cadeiras ou em andaimes inseguros.

Após às mudanças tecnológicas, deveria proceder-se a organização gerencial, de modo a,
por exemplo, restringir o acesso à serra circular somente para operários treinados. Esta
organização gerencial inclui aspectos como a organização do trabalho, a limpeza das
obras e a organização do canteiro. Finalmente, deve-se promover a conscientização e
treinamento dos funcionários quanto a utilização dos EPI, bem como desenvolver EPI
mais adequados, de modo que sejam mais confortáveis e seguros.
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