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Resumo
Apesar de terem ocorrido numerosas melhorias nas últimas décadas, a segurança no canteiro 
de obras ainda não está no nível desejado. Devido a vários empecilhos, tanto originados pelo 
empregado como pelo empregador, a evolução deste aspecto na construção civil, na prática, 
torna-se complexa. Dentro desse quadro, nota-se a dificuldade na abordagem dos Sistemas 
de Proteção Coletiva (SPC), pois, ao contrário dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), eles são complexos, de responsabilidade coletiva, e necessitam de processos de 
montagem e desmontagem. O objetivo principal deste trabalho é analisar três SPC em 
relação a normas e requisitos legais, aspectos de projeto e aspectos de produção, bem como 
identificar, para os sistemas selecionados, boas práticas, tanto em canteiro, quanto a nível 
administrativo e de projeto, que possam tornar o uso destes sistemas mais eficaz. Adotou-se 
como metodologia o desenvolvimento de quatro estudos de caso , sendo três em canteiros de 
obra e outro em um SPC de um fornecedor. A partir da pesquisa desenvolvida, pode-se 
observar que coexistem práticas diferenciadas em relação ao uso de SPC’s nas obras, sendo 
que algumas não cumprem as exigências legais e técnicas de instalação. Os resultados 
demonstram que os investimentos feitos por parte da administração das obras não são bem 
utilizados para garantir efetivamente a segurança dos trabalhadores no canteiro.
Palavras-chave: Segurança e saúde do trabalho, NR-18, Canteiro de obras, Ambiente de 
trabalho e Construção civil.
Abstract
Although there have been a lot of improvements in the last decades, the safety at the 
construction site isn’t in the wanted level. Due to various, both originated by the employee as 
the employer, the evolution of this aspect in construction, in practice, it becomes complex. In 
this context, there noted the difficulty in approach the Collective Protection Systems (CPS)
because, unlike the Personal Protective Equipment (PPE), they are complex, collective 
responsibility, and require processes of assembly and disassembly. The principal aim of this 
paper is to analyze in detail three of CPS in relation to standards and legal requirements, 
design issues and aspects of production, as well as identify, for selected systems, best 
practices, both in site, as the administrative and project, which could make use of these 
systems more effective. The Methodology adopted was the development of four case studies, 
three on construction site and the other in an CPS from a supplier. From the research 
developed, we can observe different practices that coexist in relation to the use of CPS in the 
works, some of which do not carry out legal requirements and installation techniques. The 
results demonstrate that the investments made by the administration of the works are not well 
used to effectively guarantee the safety of workers on site.
Keywords: Safety and health at work, NR-18, Construction Site, Work Environment and Civil 
construction.
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1. INTRODUÇÃO
As obras da construção civil apresentam diversos riscos de acidente do trabalho, variando em 
função do sistema construtivo adotado e da fase de execução do empreendimento. De um 
modo geral, os riscos de queda do trabalhador estão presentes em obras com sistemas 
construtivos tradicionais, como alvenaria estrutural, até os mais industrializados, como pré-
fabricados de concreto. Devido a isso, muitos acidentes ocorrem na rotina de trabalho e cabe 
aos gerenciadores das atividades propor e seguir diretrizes que busquem a redução ou 
minimização destes eventos indesejados.

Benite (2004) relata que o termo “acidente” sugere, geralmente, a visão de um evento 
repentino, que ocorre por acaso, resultando em danos pessoais. Também afirma que esta visão 
não é adequada, visto que favorece a concepção de ideias incorretas que geram dificuldades 
na prevenção de acidentes, como: acidentes ocorrem por acaso, as consequências ocorrem 
imediatamente após o evento e os acidentes necessariamente resultam em danos pessoais.
Segundo o Ministério da Previdência Social (BRASIL,1999), “acidente de trabalho é o que 
ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, com o segurado empregado, 
trabalhador avulso, médico residente, bem como com o segurado especial, no exercício de 
suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, a perda 
ou redução, temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho”.

Para reduzir os riscos, são previstas barreiras de proteção que evitam que o trabalhador se 
acidente, denominadas como Sistemas de Proteção Coletiva (SPC), e que devem ser 
executadas em locais e situações com potencial para gerar incidentes. 
No Brasil, existem regras específicas para o projeto e execução dos SPC, entretanto, nem 
sempre, os mesmos atendem às exigências legais e técnicas, pois muitas vezes, os sistemas 
são feitos de forma improvisada, no próprio canteiro, o que além de não garantir sua eficácia, 
dificulta o reaproveitamento em outras obras. Pampalon et al. (2004) afirmam que em um 
canteiro informal impera a cultura do improviso, que faz com que várias decisões sejam 
tomadas pelo trabalhador, normalmente incorretas, e sem supervisão. Outro agravente é a falta 
de sistemas de certificações com embasamento técnico, o que dificulta a produção de SPC de 
qualidade por parte das empresas fornecedoras, visto que elas possuem apenas diretrizes a 
seguir, no entanto não têm a possibilidade de obter um certificado que comprove que o SPC 
fabricado obedece as recomendações normativas e possui qualidade. Geralmente, a avaliação 
dos sistemas é feita por auditores fiscais que, às vezes, devido à falta de fontes técnicas e 
normativas ou por não ter conhecimento das fontes já existentes, realizam um julgamento
baseado em critérios próprios. 

O objetivo principal deste trabalho é analisar três Sistemas de Proteção Coletiva em relação a 
normas e requisitos legais, aspectos de projeto e aspectos de produção, bem como identificar, 
para os sistemas de proteção selecionados, boas práticas, tanto em canteiro, quanto a nível 
administrativo e de projeto, que possam tornar o uso destes sistemas mais eficaz. Ressalta-se 
que a apresentação deve ser restringida devido às regras de formatação do artigo.

2. ORIENTAÇÕES LEGAIS – NR 18 E RTP’S
No Brasil, são as Normas Regulamentadoras (NR) as responsáveis em fornecer diretrizes e 
orientações técnicas quanto à Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Para a indústria da 
construção civil, a principal é a NR-18 (BRASIL, 2011): Condições e meio ambiente de 
trabalho na indústria da construção civil, que é constantemente atualizada, buscando abordar 
as diversas atividades desenvolvidas nos canteiros de obras, bem como contemplar os vários 
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riscos inerentes as mesmas. Como apoio à norma, existem as Recomendações Técnicas de 
Procedimentos (RTP), existindo cinco publicadas, atualmente, e são dotadas de informações 
técnicas referentes a aspectos específicos de segurança, a saber:

• RTP 01 - Medidas de proteção contra quedas de altura;
• RTP 02 - Movimentação e transporte de materiais e pessoas - elevadores de obra;
• RTP 03 - Escavações, fundações e desmonte de rochas;
• RTP 04 - Escadas, rampas e passarelas;
• RTP 05 - Instalações elétricas temporárias em canteiros de obras. 

3. METODOLOGIA
Iniciou-se este estudo através de uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de obter o contexto 
geral e específico, em escala nacional, sobre o cenário dos sistemas de proteção utilizados na 
construção civil: se são ou não utilizados; as possíveis causas da ausência de segurança nos 
canteiros de obra; como se encontra este cenário atualmente, o que tem progredido e quais são 
os novos desafios. Em seguida, iniciou-se o embasamento teórico das recomendações 
normativas nacionais no que tange SST, focando nos SPC, englobando, nesta etapa, o estudo 
da NR 18 (BRASIL, 2011), RTP 01 (FUNDACENTRO, 2003), RTP 02 (FUNDACENTRO, 
2001) e RTP 04 (FUNDACENTRO, 2002).
Adotou-se como metodologia para este trabalho o desenvolvimento de estudo de caso, pois 
segundo Yin (2001), este é preferível para situações contemporâneas dentro de um 
acontecimento da vida real. Também se justifica a escolha deste método para casos onde o 
pesquisador carece de controle sobre os eventos analisados. 
Com relação aos métodos de coleta de dados, foram elaborados questionários embasados nas 
informações constantes nas referências normativas estudadas, bem como se fez uso de câmera 
fotográfica para registro das situações observadas durante as visitas. Foram ralizados quatro 
estudos de caso: o primeiro em uma empresa fornecedora de SPC e três em canteiros de obras 
de empresas distintas. As empresas foram escolhidas segundo disponibilidade e interesse das 
mesmas em colaborar com a pesquisa. Após a realização das visitas, preenchimento dos 
questionários e registro fotográfico realizado, pode-se, analisar os dados obtidos e ter um 
diagnóstico sobre o uso dos STPs nestes canteiros localizados na cidade de São Carlos, SP.

4. ESTUDOS DE CASO

4.1. Proteção Modulada de Periferia de Obras Civis
Desenvolvida por empresa referência do ramo de proteções coletivas, a proteção modulada 
possui todas as suas peças produzidas em aço carbono com zincagem eletrolítica. Para a 
produção e instalação do SPC, a empresa através da planta do empreendimento, desenvolve o 
projeto de posicionamento e sustentação do sistema, de forma adequada à edificação, 
acompanhado de uma lista de peças, conforme Figuras 1 e 2. As telas são todas numeradas e 
etiquetadas, facilitando a montagem, a qual deve ser feita por no mínimo dois profissionais.
A tela da proteção possui altura de 1,30 m, atendendo as exigências da NR-18 (BRASIL, 
2011) que recomenda a altura mínima de 1,20 m, e são fabricadas em diversas larguras, 
possibilitando a adequação do sistema as diversas tipologias e medidas de projeto. O sistema 
apresenta dois tipos de suportes: suporte duplo, que apresenta dois pontos para fixação da tela, 
inferior (Figura 1) e superior (Figura 2) e é fixado sempre na quinta fiada, e o suporte duplo 
tripé, que é utilizado em sacadas e possui três pontos de fixação. A Figura 3 mostra o correto 
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armazenamento das telas, em barrotes de madeira que evitam o contato com o piso. Nota-se, 
portanto, que este sistema atende a todas as recomendações da NR-18, pois apresenta em um 
mesmo elemento a travessa superior na altura superior a 1,20 m, os montantes com 
espaçamento inferior a 1,50 m e tela de fechamento.

Figura 1 - Fixação inferior da tela - Figura 2 - Fixação superior da tela Figura 3 - Armazenamento de telas

4.2. Obra 1
Trata-se de um prédio com três pavimentos e um subsolo. A área do terreno é de 1600 m² e a
área construída é em torno de 5000 m². O pavimento superior será destinado a uma estação de 
transmissão de rádio e os pavimentos inferiores à locação comercial. Os SPC identificados na 
obra foram: sistema de proteção contra queda tipo GcR (Guarda-corpo e Rodapé), plataforma 
de proteção contra queda e cabos de aço de travamento de cinto para trabalho em altura. 
O sistema GcR para a proteção contra quedas foi empregado na escada social do edifício, 
onde o único aspecto positivo era a existência do GcR, visto que todas as medidas do mesmo 
estavam inadequadas e, além disso, o estado da madeira era muito ruim, conforme Figura 4. 
Em alguns pontos, os montantes encontram-se até mesmo destacados da edificação, como
pode ser observado na Figura 5. 

Figura 4 - GcR de madeira na escada 
social – Obra 1

Figura 5 - Fixação 
ineficiente – Obra 1

Figura 6 - Plataforma de proteção 
coletiva – Obra 1

De acordo com as recomendações da NR-18 (BRASIL, 2011) a edificação em si da Obra 1 
não necessitava de instalação de plataformas de proteção contra quedas, no entanto, devido a 
instalação da torre metálica de transmissão, notou-se a necessidade do uso deste SPC. O 
elemento de sustentação da plataforma, mão-francesa metálica, possuía 2,50 m de 
comprimento e uma extensão de 0,80 m a 45º, estando, assim, adequados de acordo com NR 
18. Porém, o fechamento da plataforma, estrado, pelo contrário, não era contínuo, estando
inadequado de acordo com a RTP 01 (FUNDACENTRO, 2003), como pode ser visto na 
Figura 6. Além da falta de continuidade, notou-se com relação ao forramento da plataforma, 
que o mesmo não estava fixado de forma adequada, pois durante uma tempestade algumas 
placas foram arrancadas e nenhuma providência foi tomada pela gerência da obra.
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4.3. Obra 2
Possui dezesseis pavimentos e mais um subsolo, totalizando 90 unidades uni-familiares com 
destino à classe média, possuindo, cada uma, aproximadamente 61 m2. Os SPC encontrados 
nesta obra foram: proteção contra quedas tipo “canarinho”, sistema de proteção contra queda 
GcR e plataforma de proteção contra queda. 

Dentre as obras estudadas, esta possui o sistema GcR mais próximo ao prescrito em norma, 
visto que os únicos aspectos inadequados foram a largura das tábuas horizontais. A madeira 
estava em bom estado e as alturas apresentam-se corretas. A largura do rodapé era adequada e 
a distância entre montantes também estava correta, como pode ser observado na Figura 7. 
Pode-se identificar nesta obra um sistema diferente do GcR, porém com a mesma finalidade: 
o sistema “canarinho”, que utiliza parte do conceito da proteção periférica para alvenaria 
estrutural, visto que quando instalado em determinada laje, visa a proteção contra quedas dos 
trabalhadores nesta laje e da superior. Porém, como pode-se observar na Figura 8 este sistema 
não apresenta tela de fechamento entre os elementos e nem rodapé. Vale salientar, ainda, que 
há um espaçamento elevado entre os montantes e a forma da laje e entre o sistema
“canarinho” e as formas de pilares.

Figura 7 - Sistema GcR - Obra 2 Figura 8 - Sistema tipo "canarinho" -
Obra 2

Figura 9 - Plataformas 
periféricas - Obra 2

Por ser uma edificação com mais de quatro pavimentos, foi necessária na a instalação das 
plataformas de proteção periféricas secundárias na Obra 2. Com relação a plataforma 
principal, pode-se observar que a mesma estava de acordo com as recomendações normativas, 
possuindo tamanho, inclinação e forramento corretos. Já a plataforma secundária, apesar das
medidas e inclinação também estarem corretas, encontrava-se presente apenas na sexta laje 
acima da plataforma principal, e não a cada três lajes como o indicado em norma, no caso de 
não haver fechamento da alvenaria na periferia do prédio. O engenheiro responsável justificou 
que a desmontagem da plataforma na terceira laje aconteceu antes do prescrito em norma
(apenas quando toda alvenaria externa acima do pavimento estiver concluída), pela 
dificuldade e risco que haveria caso a desmontagem ocorresse após a execução da alvenaria.

4.4. Obra 3
A Obra 3 possui como público alvo as classes C e D. É formada por cinco blocos, com cinco 
pavimentos cada um, com quatro apartamentos por pavimento, totalizando 100 apartamentos. 
São aproximadamente 530 m2 por bloco, finalizando um total de aproximadamente 2650 m2 
de área construída, num terreno de 4940,94 m2. Devido o sistema construtivo empregado ser 
o de alvenaria estrutural, o SPC utilizado nesta obra é a proteção de periferia específica.

Observou-se que a proteção periférica utilizada nesta obra é ineficiente se comparada com a 
Proteção Modulada já apresentada. O encaixe do suporte é feito nas juntas verticais entre 
blocos, Figura 10, não possuindo dispositivo que garantam a eficiência dos encaixes. A 
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fixação das telas nos suportes é feita de forma que não se garante que as as mesmas não se 
desloquem, Figura 11. Como na Proteção Modulada, existem telas de várias dimensões, 
porém não há produção ou projeto específico para cada obra. Durante a visita, foram vistas
telas armazenadas na posição vertical, porém em terrenos irregulares, sujeitas a intempéries, 
de forma desorganizada, e em contato com o piso, Figura 12 e, devido a isso os elementos do 
sistema apresentavam-se em mal estado, com presença visível de oxidação. Embora tenha 
sido dito que as telas possuem dispositivos de travamento entre si, no canteiro não havia tela 
travada com sua adjacente. O sistema também não possui rodapé ou dispositivo substituto.

Figura 10 - Fixação do STP -
Obra 3

Figura 11 - Encaixe telas/montantes -
Obra 3

Figura 12 - Armazenamento de telas -
Obra 3

5. ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS
O questionário elaborado segue metodologia proposta por Saurin (1997) e se baseia nas 
recomendações técnicas e legaias existentes. Um exemplo dos itens de avaliação e do 
diagnóstico do SPC GcR pode ser observado no Quadro 1 seguinte. 

Quadro 1 – Avaliação do SPC GcR nas obras pesquisadas

2 - Sistema Guarda-corpo Rodapé (GcR) Obra 1 Obra 2 Obra 3
2.1 - É constituído de material rígido e resistente? S S S
2.2 - Possui travessão superior a 1,20 m de altura? N S S
2.3 - Possui travessão intermediário a 0,70 m de altura? N S N
2.4 - Possui rodapé de 0,20 m de altura? N S N
2.5 - Os 3 elementos horizontais (travessões e rodapé) têm 
resistência mínima de 150 kgf no centro entre montantes?

NSA S S

2.6 - Tem distância entre montantes menor ou igual a 1,50 m? N N S
2.7 - É dotado de tela de proteção entre travessões de arame 
galvanizado, ou material de resistência e durabilidade equivalentes?

N N N

2.8 - A tela tem aberturas entre 20 mm e 40 mm? NSA NSA NSA
2.9 - A tela tem resistência de 150 kgf/metro linear? NSA NSA NSA
2.10 - É fixada pelo lado de dentro dos montantes? S S S
2.11 - A madeira utilizada esta em bom estado, sem pintura que 
dificulte a detecção de imperfeições?

NSA S NSA

2.12 - Caso em balanço, o GcR é apoiado em mão-francesa? NSA NSA NSA
2.13 - Para travessões de compensado de espessura de 1 cm, a 
largura mínima dos mesmos é no mínimo de 0,20 m?

NSA NSA NSA

2.14 - Para travessões de compensado de espessura de 2,5 cm, a 
largura mínima dos mesmos é no mínimo de 0,15 m?

N N S

2.15 - Se compostos por peças metálicas, o GcR satisfaz as 
características de segurança, durabilidade e resistência 
determinadas na RTP 01, tanto nos elementos quanto nas ligações?

NSA NSA NSA
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A letra “S” significa que o parâmetro de avaliação foi atendido, “N” corresponde a que não 
foi atendido e “NSA” significa que o parâmetro não se aplicava nas obras pesquisadas, seja 
pelo tipo de material avaliado seja pela fase atual de execução. 

Com base nestas avaliações, pode-se obter a nota do canteiro em relação a este item de 
avaliação, conforme proposto por Saurin (1997):

[Eq. 01]

onde,  considera-se o Somatório das respostas afirmativas na relação com o Somatório das 
respostas negativas e positivas. Assim, as notas das referidas obras podem ser verificadas no 
Quadro 2 seguinte.

Quadro 2 – Notas referentes ao SPC GcR nas obras pesquisadas

Obra 1 Obra 2 Obra 3
Somatório de S 2 7 6
Somatório de N 6 3 3
Nota 2,50 7,00 6,67

Como pode ser verificado a Obra 1 obteve nota muito abaixo das outras obras, alertando para 
que a empresa construtora possa tomar medidas de prevenção e de adequação deste 
dispositivos. Com isso, considerando-se principalmente que há o risco de embargo e de 
acidentes graves para as obras quando os SPC não estão executados de forma adequada ou
estão ausentes, as empresas estarão se precavendo e criando uma cultura de segurança.
Esta análise foi realizada também para os seguintes parâmetros normativos: escadas de mão, 
fixa e de marinheiro, rampas e passarelas, dispositivos de proteção para limitação de queda, 
proteção de aberturas no piso, equipamentos de transporte e elaboração do PCMAT, além do 
GcR, apresentado neste artigo.
Em ambas as obras os projetos de segurança não eram usados como ferramenta de apoio à 
execução, sendo muitas vezes, um instrumento mais burocrático. Ressalta-se que o mesmo 
deve ser mais amplamente utilizado visando a segurança efetiva dos trabalhadores e 
vizinhanças.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível constatar a partir deste trabalho que a questão da segurança no canteiro de obras 
já é conhecida por muitos do setor, porém, muitas vezes, não é aplicada de forma adequada. 
Um acidente de obra gera consequências negativas para todas as partes e de várias origens 
(financeiras, morais, físicas), atrasando a obra e podendo até inviabilizá-la. Partindo deste 
contexto, a segurança em um canteiro de obras deve ser de caráter prioritário para a gestão.

Com relação aos estudos de caso desenvolvidos, notou-se que, nos canteiros de obras 
visitados, os SPC não estavam de totalmente de acordo com as recomendações da NR-18 
(BRASIL, 2011) e das RTP estudadas, e que, em alguns casos, esses equipamentos só eram 
instalados no intuito de evitar ônus por parte de fiscalizações do Ministério do Ttrabalho. 
Assim, gerava-se uma “falsa segurança” no canteiro de obras, possibilitando a ocorrência de 
acidentes de trabalho.
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Uma recomendação importante é a elaboração de projetos de segurança específicos, que 
considerem as reais necessidades de resistência, durabilidade, eficiência, entre outros fatores. 
Em muitos casos, não se prioriza a qualidade, e sim a rapidez de sua instalação (para que a 
mão-de-obra seja liberada para outros serviços) e seu preço. Assim, é possível constatar a 
necessidade de certificados de qualidade para produção de SPC, o que iria incentivar o 
crescimento da indústria da construção civil e a oferta de produtos com qualidade e eficácia 
garantida.
Recomenda-se que haja, por parte dos envolvidos na construção de edifícios (gerentes de 
obra, proprietários de construtoras e empreendimentos, colaboradores e fornecedores) maior 
envolvimento com relação a implantação e uso dos SPC nos canteiros de obras, buscando, 
desta forma, promover a segurança e, consequentemente, evitar acidentes e lesões nos 
funcionários e demais pessoas que interajam com o canteiro de obras.
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