
     
 

VII CONGRESSO NACIONAL SOBRE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO 

TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - VII CMATIC. 

RESENHA E PRINCIPAIS DESTAQUES - BRASÍLIA - DF  

 
 

Participamos deste Congresso, que teve como tema: Inovações tecnológicas na indústria da construção: construindo 

novos rumos em segurança e saúde no trabalho, com o objetivo de promover um espaço de debate que reforce sempre 

a importância da segurança e saúde no ambiente de trabalho e avançar nas medidas de prevenção junto aos 

trabalhadores. A Fundacentro realizou e organizou este evento, que ocorreu no Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães - Brasília - DF. 

 

DESTAQUES NA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 
Durante a sessão solene de abertura do VII Congresso Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 

Indústria da Construção (CMATIC), na noite de terça (12), o representante do Sindicato Único de Trabajadores de 

la Construcción y Similares de Panama (Suntracs), Saúl Mendez, colocou que o modelo tripartite usado no Brasil 

servirá como estudo de caso para aplicação naquele País. 

 

Pontos como, bases para um melhor diálogo entre trabalhadores, governo e empresários, as ações que serão realizadas 

após a assinatura da Carta de Brasília no encerramento do evento, a importância de adequar as inovações ao contexto 

econômico atual e outros aspectos foram defendidos pelos representantes das três bancadas. 

Além disso, foi colocada também a necessidade de qualificação e capacitação profissional dos trabalhadores da 

construção civil e o aperfeiçoamento da NR-18, em reformulação desde julho de 2015, no Comitê Permanente 

Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção (CPN) 

A mesa foi composta por Luiz Henrique Rigo Muller (Presidente da Fundacentro); José Lopes Feijó (Secretário 

Nacional do Trabalho e Emprego, representando o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto);  



     

Mauricio Canova (Secretário adjunto, representando o governo do Distrito Federal); Peniel Pacheco (Chefe da 

Fundacentro do DF); Jorge Moraes (coordenador do CPN); Thiago Jarjour (Secretário Adjunto do Trabalho do 

Governo do DF); Romulo Machado (representando a Secretaria de Inspeção do Trabalho); Francisco Chagas Costa - 

Mazinho (Presidente do CONTRICOM); Deyr Correia (Presidente do Seconci-DF); Izidio Santos Junior (Presidente 

do Sinduscon-DF) e convidado, Saúl Mendez da Delegação Panamenha.  

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO:  

CONSTRUINDO NOVOS RUMOS EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
(Tecnologia como base para diminuição dos acidentes de trabalho na indústria da construção - Melhorar a 

capacitação e os processos de produção são meios para evitar a ocorrência de acidentes)  

A palestra de abertura do Vll CMATIC - Congresso Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção, ministrada pelo Engenheiro Civil e de Segurança no Trabalho, José 

Carlos de Arruda Sampaio, apresentou como a tecnologia pode auxiliar na prevenção de acidentes do 

trabalho na indústria da construção.  

Sampaio destacou que por ano são em torno de 2 milhões de mortes por ano no mundo provenientes de 

acidentes no trabalho. Ele afirmou que acontecem por segundo pelo menos 153 acidentes com lesão em 

todo o planeta.  

Através de fotos e explicações detalhadas, o engenheiro mostrou ao público inovações tecnológicas que 

podem salvar vidas e prevenir acidentes com lesões ou até fatais. Segundo ele " precisamos melhorar a 

capacitação do trabalhador e ainda melhorar os processos de produção para evitar que ocorram esses 

acidentes".  

O ministrante apresentou ideias simples que vão desde a distribuição no canteiro de obras de sanitários 

portáteis - o que evitaria o deslocamento mais longo do operário na obra até um único lugar onde estariam  

os banheiros - até carrinhos elétricos no lugar do tradicional carrinho de mão, o que evitaria lesões por causa 

do peso deslocado pelo trabalhador.  

 

Entrou na apresentação, ainda, projetos verificados na Europa ou países como os Estados Unidos e Grã-

Bretanha, de transporte de peças pré-fabricadas de forma mais ergonômica, o que facilitaria para o 

trabalhador no deslocamento.  



     

Uma serra elétrica com dispositivo de proteção que trava o giro da serra em milissegundos quando em 

contato com a pele também foi apresentada. Isso evita a perda de um membro ou até mesmo cortes profundos 

na mão do operário. O equipamento custa em torno de U$ 4 mil nos Estados Unidos.  

Escadas metálicas para a transposição de pavimentos também evitariam que o trabalhador ou outro 

profissional precisassem se equilibrar para deslocamento na obra, bem como escadas com plataformas 

acopladas para a realização de pequenos serviços.  

Sampaio ainda destacou através de fotos a experiência de outros países sobre Riscos Químicos, como por 

exemplo, uma câmara de refúgio para escavações subterrâneas que poderia ser utilizado em emergências 

quando fosse detectada a presença de fumaça ou gases. Recurso principalmente para ser observado em obras 

com escavações.  

Entre outras tecnologias mostradas, também aparecem os drones para inspeção de campo e sistemas de 

alarmes sonoros nos veículos para evitar o risco de colisão nas aproximações dentro dos canteiros de obras.  

INOVAÇÃO NA GESTÃO COM REFLEXOS NA SEGURANÇA DO TRABALHO: O PROJETO 

DO CANTEIRO DE OBRAS COMO ORGANIZADOR DA PRODUÇÃO 

(Boa organização do canteiro de obras reflete em aumento de produtividade e menor perda de material) 

O painelista Felipe Germano Morasco, da Produtime Gestão e Tecnologia, apresentou o tema: O Projeto do 

Canteiro de Obras Como Organizador da Produção. 

Conforme o painelista a concepção do projeto do canteiro, o entendimento e desenvolvimento do produto e 

ainda o plano de ataque, macro logística, áreas de vivência e layout são etapas que dever ser observadas 

para a previsão do esquema de segurança do trabalho, boa produtividade e menor desperdício de material 

no canteiro de obras. 

Felipe apresentou imagens de experiências no Rio de Janeiro e outros estados mostrando a necessidade de 

uma pré-organização na gestão de produção. Segundo Felipe “isso resulta em pontualidade, aumento de 

qualidade e também na própria segurança do trabalhador”. Com essa organização se pode prever, por 

exemplo, a rota de circulação de pedestres e de veículos sem que se atrapalhe o andamento do resto do 

canteiro. 



     

O palestrante também destacou a importância de se estar a par das inovações tecnológicas e apresentou fotos 

de contra pisos autonivelantes e a utilização de fôrmas industrializadas em edificações. 

A debatedora Andreia Kaucher Darmstader, Secomci/MG, destacou que o planejamento é parte essencial 

da organização da obra por poder se prever inclusive situações que poderiam acontecer e que seriam 

solucionadas em um tempo menor exatamente por ter essa organização preliminar. Para ela “a dificuldade 

é mudar a cultura de não se investir em planejamento”. 

Já a debatedora Maria Cristina Félix, Fundacentro/CERJ, destacou o PCMAT como um grande programa 

de gestão. Ela destacou que o planejamento de segurança da obra tem que ser elaborado em que se conheça 

o processo, máquinas e equipamentos. “Prevendo os riscos a que os trabalhadores possam estar expostos”, 

destaca. Ela diz que são dois momentos distintos na elaboração: o do escritório e o de se colocar em prática 

no canteiro de obras. 

Izelda Teresinha Oro, Contricom, destacou a necessidade de uma unidade de saúde e ainda a questão do 

impacto de vizinhança em uma obra. Ela apresentou, ainda, os exemplos de controle mais próximo na 

questão da segurança do trabalho em empresas de maior porte, como grandes construtoras, mas que essa 

realidade não acontece em empresas de menor tamanho. Ela insiste em uma aproximação mais acentuada 

com com os empresários para debater a questão de saúde e segurança do trabalho. 

Na conclusão do painel, Felipe Morasco, reafirmou a necessidade da organização como meio para a menor 

perda de materiais e ganho de tempo no canteiro de obras. Para ele, os cuidados tomados anteriormente 

eliminam a falta de segurança que acaba impedindo que o trabalhador exerça de forma mais eficiente o seu  

trabalho. Para ele “uma conversa com os trabalhadores no próprio canteiro também colabora para as ideias 

que serão apresentadas à gerência”.  

 

CENÁRIO ATUAL EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

(Para Diretor Técnico da Fundacentro cenário da SST ainda é de desigualdade)   

O diretor técnico da Fundacentro, Robson Spinelli reforçou, durante a realização da palestra “Cenário Atual 

em Segurança e Saúde no Trabalho”, na manhã de quinta, que o cenário atual da SST ainda é de situação 

de desigualdade. Para reverter esse quadro, ele defende a transformação social, a partir do conhecimento e 

da troca de saberes, como um processo de educação continuamente revisto. 



     

Spinelli que também é pesquisador da entidade colocou que a segurança e saúde no trabalho devem começar 

em casa e não somente no ambiente de trabalho. 

Ao discorrer sobre a situação dos trabalhadores diante dos acidentes, o pesquisador ressalta que falta 

visibilidade e uma linguagem apropriada. “Muitos gestores possuem capacitação, mas isso não é o 

suficiente”, observa. 

Ao apresentar dados de acidentes, Robson falou dos Termos de Ajustamento de Conduta que embora seja 

considerado um instrumento efetivo, não paga a vida do trabalhador. “Não podemos aceitar a vitimização 

como algo normal. A vida não tem moeda de indenização”, destacou. 

A carga mental também foi apontada como fator preocupante. Para Spinelli, o trabalhador deve ser 

considerado um ser pensante, incluso no processo de trabalho e não apenas seguir os sistemas de gestão 

integrados em SST e meio ambiente, que em muitas situações não apresentam qualidade do ponto de vista 

de prevenção e de inclusão. 

Spinelli criticou ainda o trabalho escravo e o trabalho infantil, pois em ambos os casos submetem o ser 

humano a uma subvida. 

Para o debatedor e vice-presidente de Relações Capital-Trabalho do Sinduscon/SP, Haruo Ishikawa, a 

construção civil no ano de 2014 empregou mais de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada. 

Ishikawa coloca como desafios futuros para o setor, a elevação da escolaridade, a capacitação em SST, o  

surgimento de novas empresas e o aprimoramento das ferramentas de gestão. “O papel do patronato é 

auxiliar e desenvolver a cultura de SST na formação profissional e auxiliar na elaboração do PCMAT e 

PCMSO”, ressalta. 

Sobre as novas tecnologias e inovações, Haruo ressalta que o avanço tecnológico é muito grande e ao mesmo 

impossível que as empresas absorvam todas as tecnologias. 

Jairo José da Silva da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), também debatedor da mesa, fez 

uma apresentação histórica sobre o tema SST, destacando as legislações que regulamentam os acidentes, 

tais como, a Portaria 4 do Ministério do Trabalho e Previdência Social, de 4/7/95, a Política Nacional de 

Saúde e a atuação da Nova Central. 



     

Os dados apresentados por Jairo mostram que no ano de 2015, das 96 mil ações fiscais, 20 mil foram 

somente da construção civil. Diante desse quadro, Jairo defende o papel do fiscal e coloca que ainda há 

muito a caminhar na construção civil. 

Robson Rodrigues da Silva, da Fundacentro Bahia e também debatedor, fez uma breve análise histórica dos 

22 anos de processo da construção civil. O engenheiro coloca que houve um salto no que ele chama de mão-

de-obra intensiva para o equipamento intensivo. “Não podemos deixar de apontar o amadorismo persistente 

nas relações de SST”, colocou. Robson ressalta ainda que os erros que foram sanados no passado foram 

repetidos em outros momentos nas micro e pequenas empresas, e chama a atenção para uma perspectiva 

ainda distante quanto à prevenção dos acidentes. 

Segundo Silva, a indústria da construção nunca foi um setor favorável para mão-de-obra e se ocorreram 

mudanças nesse sentido foi em razão de uma melhora nos salários. “Vejo como um desafio para o governo, 

patronato e sindicatos observar estas oportunidades no segmento da construção civil”, finaliza. 

 

O MEIO AMBIENTE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: 

UMA PERSPECTIVA INTERNACIONAL. 
(OIT chama a atenção para o acordo climático como um compromisso mundial) 

No painel internacional: O Meio Ambiente na Construção Civil, a Organização Internacional do Trabalho, 

representada pelo diretor do órgão no Brasil, Peter Poschen, chama a atenção para as questões climáticas 

como compromisso mundial e a influência das grandes construções nesse cenário. 

Poschen apresentou dados que situam a construção de grandes edifícios responsáveis por quase 40% da 

poluição ambiental, especialmente no uso de energia. 

Para lidar com o impacto ambiental, o diretor da Organização Internacional coloca que o Programa Minha 

Casa, Minha Vida é um exemplo de eficiência energética, além de gerar mais de 30 mil empregos. 

Destacou ainda as boas práticas no Brasil, chamando a atenção para o trabalho decente em megaeventos, 

com especial destaque para a Copa 2014 durante a construção do estádio em Salvador, e no Carnaval de 

Salvador, na construção dos camarotes. 



     

Mas para o diretor, o cenário futuro será a presença de novas tecnologias, riscos e novas competências. No 

material apresentado por Poschen, haverá um aumento de demanda de 63% em economias emergentes até 

o ano de 2025. 

A construção civil, importante empregador no mundo, apresenta algumas peculiaridades quando se fala de 

mão-de-obra. É um mercado que emprega 90% de trabalhadores do sexo masculino, com baixo nível de 

escolaridade, alta proporção de imigrantes, alto nível de terceirização e de informalidade, além da alta 

rotatividade de mão-de-obra e baixa cobertura de proteção social, tais como saúde, seguro, acidentes, 

aposentadoria, sendo que quase 95% dos acidentes graves são provenientes de empreiteiras. 

Além de ser o setor de maior risco (1 em cada 6 acidentes é fatal), os acidentes têm como causas principais, 

a queda de altura, uso de máquinas e eletricidade. Os problemas de saúde mais comuns em trabalhadores 

desse setor podem ser a surdez, problemas musculoesqueléticos e uso de substâncias químicas, como o 

amianto, por exemplo. 

Contraponto 

Para o Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do DF e Tocantins e debatedor, 

Alessandro Santos de Miranda, o conceito de trabalho decente da OIT é bastante amplo, porém não vem 

sendo respeitado em termos de prevenção dos acidentes de trabalho na construção civil. 

Uma das situações acompanhadas pelo Procurador foi o caso de uma grande rede de supermercados onde 

os trabalhadores terceirizados exerciam de 16 a 18 horas de trabalho/dia e que culminaram em acidentes. 

“A terceirização na construção civil vai de encontro à responsabilidade dos empregadores enquanto 

responsabilidade social”, ponderou. 

Referindo-se aos programas ocupacionais, o Procurador ressalta que há vários deles, mas que muitos não 

saem da gaveta e tão pouco são efetivos. 

Alessandro coloca que o fortalecimento das ações sindicais é fundamental, e nesse sentido, o MPT vem 

dando todo o apoio para a elaboração das convenções coletivas. 



     

A pesquisadora Sonia Bombardi, chefe da área de Educação da Fundacentro foi coordenadora da mesa. 

Participaram José Reginaldo Inácio da Nova Central Sindical dos Trabalhadores e Izídio Santos Junior do 

Sinduscon/DF. 

A EXPERIENCIA E OS AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO PANAMÁ 

Conforme o painelista Samuel Rivera, Secretário Geral da Mitradel, representando o ministro do trabalho 

do Panamá, Luis Ernesto Carles, houve um significativo avanço na legislação trabalhista a partir de 2008 

com um decreto que trata também da segurança e saúde no trabalho. Ele diz que “higiene e segurança no 

trabalho são itens obrigatórios debatidos diariamente nos canteiros de obras com os operários”. Rivera 

destaca que a representatividade através de um sindicato forte que represente os trabalhadores é essencial 

para o comprometimento de todas as esferas envolvidas: governo, trabalhadores e empresários. Segundo o 

panamenho, atualmente nos canteiros de obras existe 95% de representatividade dos operár 

Já o painelista Jaime Jované, da Câmara Panamenha da Construção – CAPAC, destacou em sua 

apresentação a participação do governo e empresários como benefício do trabalhador no que se refere em 

saúde e segurança. Segundo ele, a Câmara do Panamá tem como compromisso trabalhar junto às empresas 

para buscar o cumprimento das normas de segurança na construção. Conforme Jaime, foram criadas 

comissões permanentes de segurança do trabalho na Câmara e também afirmou que são feitas inspeções 

periódicas nos canteiros de obras. Ele diz que o objetivo é a eliminação completa no país dos perigos e 

riscos relacionados à área. Jaime afirmou que deve existir a consciência de mudança na cultura da 

necessidade de higiene e capacitação ocupacional. “A legislação é vasta e muitos órgãos participam do 

debate no Panamá do que se refere à segurança do trabalho”, concluiu. 

Saúl Méndez, do Sindicato Único de Trabalhadores da Construção e Similares do Panamá – SUNTRACS, 

destacou as doenças relacionadas à acidentes de trabalho e falta de prevenção. Ele confirma a necessidade 

do debate entre governo, empresários e trabalhadores no que diz respeito à evolução das leis trabalhistas 

ligadas ao setor. Saúl disse que atualmente o elevado número de cursos e faculdades direcionadas à saúde e 

segurança no trabalho no Panamá, mostram a preocupação de todos os envolvidos com a causa. 

O debatedor Mário Caron, desembargador, do TRT 10, afirmou durante a palestra que a legislação brasileira 

é bem semelhante à panamenha no que se refere à estrutura jurídica. Ele defende que o Brasil não deve ter 

uma cultura financeira, mas sim uma cultura de fazer valer o social do trabalho para resgate da dignidade 



     

da pessoa como trabalhador. Ele criticou o que ele considera o “sucateamento de todas as estruturas que 

mexem com a segurança do trabalho no país”. 

Outro dos debatedores, Haruo Ishikawa, do Sinduscon/SP, apresentou a diferença dos números de 

trabalhadores na indústria da construção, que no Brasil está em aproximadamente 3 milhões de 

trabalhadores e no Panamá esse número chega a 200 mil operários. Ele destacou, ainda, em sua fala a 

importância dos Tribunais Regionais do Trabalho no compromisso relacionado à segurança e saúde do setor 

da construção. 

Ednalva Bispo, da CTB, acredita que o VII CMATIC serviu para marcar um ponto de reflexão tripartite. 

Ela sugeriu ideias como a implantação de uma semana nacional de segurança pela vida. Ednalva ainda 

destacou a necessidade de se criar outra campanha direcionada à diminuição do peso dos sacos de cimento, 

o que, segundo ela “interfere diretamente na saúde do trabalhador com problemas graves de coluna”. A 

abertura de concurso para o cargo de auditores fiscais foi outro ponto defendido pela debatedora no 

encerramento do debate. 

 PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

O painelista Agnaldo Mantovani, Sinduscon/Paraná-Oeste, apresentou nesta quarta-feira (13) no VII 

CMATIC – Congresso Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção 

o painel “Principais Causas de Acidentes de Trabalho na Indústria da Construção”. 

Conforme Mantovani é muito importante que se conheçam as “causas dos acidentes, mas o que realmente 

importa é o que vai se fazer com essas informações”. O painelista destacou em sua apresentação que a 

informalidade no trabalho na construção atrapalha o país, no momento em que são feitas contratações de 

pessoas sem que sejam adequadamente treinadas e que podem colocar em risco a própria vida ou do grupo.  

Ele criticou o que classifica de “executores de obras” em que não existe a preocupação em seguir 

adequadamente a legislação e o único objetivo é agregar patrimônio. Para Mantovani esse tipo de empresa 

deve ser alvo de ações governamentais de fiscalização. O painelista destacou que existe uma “considerável 

distância entre os canteiros de obras e a teoria do escritório”. Ele alerta que muitas vezes a especificação de 

um acabamento em uma obra pode paralisar os trabalhos no canteiro e a questão da segurança do trabalhador 

não. “Essa cultura tem que mudar”, defende. 



     

O debatedor Francisco Aparecido da Silva, CUT, criticou a posição adotada em muitos casos em que se 

afirmar que no caso de um acidente de trabalho a culpa é do trabalhador e nunca dos equipamentos ou 

máquinas que podem estar com defeito ou mal reguladas. Ele alertou, ainda, para a elevada carga horária 

de trabalho dos trabalhadores em obras, muitas vezes ultrapassando 12 horas de serviço, o que resulta em 

acidentes que poderiam ser evitados caso o trabalhador estivesse sem o estresse elevado. Para ele, a falta de 

uma fiscalização mais precisa acaba gerando situações em que o trabalhador afirma estar treinado para 

determinado serviço, mas que na realidade não tem o conhecimento técnico para atuar em determinada 

situação. 

Orlando Cassiano Mantovani, consultor em Segurança do Trabalho, lembrou das três maiores causas de 

mortes em acidentes do trabalho no país, como queda em altura, soterramento e choque elétrico. Ele destaca 

que a pressa na entrega das obras faz com que os operários acabem não utilizando os equipamentos de 

segurança adequados e não aja fiscalização suficiente. Ele lembrou, também, que as diferenças regionais 

influenciam diretamente no que se observa nos canteiros de obras. “A realidade do interior do Nordeste ou 

do Amazonas, por exemplo, é totalmente diferente do que acontece em um Estado como São Paulo, e a 

legislação a ser elaborada tem que levar em consideração esses fatores”, diz. 

O debatedor Celso Berilo Cidade Cavalcanti, BSBMED Consultoria/ABRAEST, destacou a dificuldade no 

Brasil de se ter uma boa investigação de acidentes do trabalho. Ele destacou que a investigação começa pelo 

levantamento de dados, mas que o registro com fotos detalhadas poderia auxiliar na hora do processo final. 

“Só que isso não acontece, deixando incompletos os levantamentos feitos”, afirma. Para o debatedor, o 

grande número de acidentes no país é resultado da informalidade, terceirização e também até da 

quarteirização. Segundo ele, a terceirização pode baratear o custo da obra, mas muitas vezes a empresa 

contratada “não reza a mesma cartilha da empresa contratante no que diz respeito à segurança”. Ele destaca 

que no Brasil existem boas legislações referentes à saúde e segurança do trabalhador, mas que de 5 em 5 

anos o operário deve ser “reciclado” através de novos cursos e treinamentos por causa do número cada vez 

mais presente de tecnologia no canteiro de obras. 

 

 

 

 

 

 



     
OS ACIDENTES DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO: TENDÊNCIAS E 

VARIAÇÕES 
(Confrontar dados estatísticos ainda é um grande problema, diz pesquisador da Fundacentro) 

Durante a palestra “Os Acidentes de Trabalho na Indústria da Construção: Tendências e Valores, 

apresentada pelo pesquisador da Fundacentro de Minas Gerais, Celso Amorim Salim, foi observado que um 

dos grandes problemas ainda enfrentados é confrontar dados estatísticos sobre acidentes do trabalho, 

sobretudo na indústria da construção. 

Para Celso, autor de várias obras sobre o tema, os problemas estão associados ao grau de cobertura, à 

deficiência cadastral, subnotificações, entre outros.A intenção do pesquisador durante a palestra foi de 

mostrar aos participantes um recorte dos acidentes do trabalho ocorrido nas últimas décadas, como também 

dados do último Congresso da Indústria da Construção, realizado em Recife, em 2005. 

De acordo com Celso que realizou um levantamento amplo de casos graves, houve uma piora no quadro de 

incapacidade permanente e óbitos, foco do trabalho estudado pelo pesquisador. 

Salim observa ainda que o setor da construção civil é um segmento complexo com implicações transversais 

nas relações intersetoriais e que reflete diretamente na má distribuição de renda do País. No ano de 2010, o 

PIB teve um crescimento de 7.5%, enquanto a construção civil foi de 11.6%. Já em 2013, a indústria da 

construção registrou um índice de 16.3% de casos fatais. 

“Quando se fala de trabalhadores da construção civil, o setor envolve questões difíceis na relação capital 

trabalho. As micro e pequenas empresas englobavam 55% dos trabalhadores no período de 1997 a 2013 e 

foi justamente onde os acidentes aumentaram”, pontua Salim. 

Ainda de acordo com a palestra apresentada pelo pesquisador, que utilizou como fonte dados da Previdência 

Social, os segmentos que possuem as maiores taxas de mortalidade são a mineração, em primeiro lugar, 

seguido da construção civil. 

Outro aspecto colocado pelo pesquisador está relacionado com os impactos psicológicos e morais nos 

trabalhadores ao serem afastados por incapacidade permanente. “Os altos índices de afastamento chamam 

a atenção! A ansiedade, depressão e reflexos na vida do trabalhador tornam-se um problema social”, ressalta 

Salim. 



     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS TEMPORÁRIAS NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO 

O palestrante Maurício José Viana, Fundacentro/CRPE, ministrou a palestra Instalações Elétricas 

Temporárias na Indústria da Construção no VII CMATIC – Congresso Nacional sobre Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. 

Na apresentação o engenheiro destacou que só em 2014 foram 627 acidentes fatais contra 592 mortes no 

ano de 2013. 

Viana destaca a ética profissional, a competência, habilidade e a preservação da segurança do trabalho como 

essenciais para a execução de trabalhos em instalações elétricas com preservação da vida. Ele lembra, ainda, 

que a maioria dos acidentes elétricos domésticos é exatamente pela falta de cuidado com a energia elétrica. 

“Nós brincamos com a energia elétrica e ela não aceita brincadeiras”, destaca. 

Durante a apresentação foram apresentadas fotos com exemplos práticos de acidentes elétricos como nos 

chamados Barreros - pequenos açudes no Nordeste do país em que se utiliza uma bomba hidráulica para se 

puxar água, mas que o isolamento elétrico é inexistente.  

Ele ainda alertou como principais causas dos acidentes com energia as falhas em treinamento do trabalhador, 

falta de supervisão e ainda instalações e manutenção precárias. “Até mesmo a própria saúde do trabalhador, 

se ele não estiver bem e desmaiar, pode fazer com que ocorra um grave acidente, por isso a importância de 

se ter a saúde sendo acompanhada no canteiro de obras”, diz. 

Entre os riscos mais casuais para choques com energia elétrica, o engenheiro destaca os aparelhos 

eletrodomésticos, torneiras e chuveiros, luminárias, postes energizados e ainda fios e cabos com isolamento 

deficiente. 

Maurício Viana alertou para a importância do aterramento elétrico no canteiro de obras como fim de 

proteção da vida do trabalhador e também dos próprios equipamentos utilizados na obra. Ele afirma que os 

projetos neste sentido devem ser apresentados de acordo com as normas da ABNT. Deu exemplo de sistema 

TT de Aterramento, designação técnica para um sistema conhecido da área. 

 



     

Ele criticou o que considera “pouca relevância por parte dos gestores com relação ao quesito segurança do 

trabalho”. Para ele não só o empregador deve fiscalizar se o operário utiliza ou não o equipamento, mas o 

próprio trabalhador tem que se conscientizar da importância desse ato. 

Maurício propõe que a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, condicione o ligamento público de 

energia somente após a apresentação de um projeto detalhado de redução de acidentes com eletricidade da 

obra. Ele ainda destacou a necessidade de aprovação de um projeto de instalação e uso obrigatório do 

chamado DR – Dispositivo Diferencial Residual, um dispositivo que desativa automaticamente a rede 

residencial se houver algum problema com a parte elétrica da residência. Também lembrou da necessidade 

de todos os órgãos envolvidos como Tribunal Superior do Trabalho, Fundacentro e outras instituições na 

necessidade de acompanhar de perto a questão de segurança e acidentes do trabalho como forma preventiva. 

SAUDE E SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO CIVIL: EDIFICANDO AÇÕES DE PREVENÇÃO, 

ASSISTÊNCIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. 

A palestrante Profª Daniela da Silva Rodrigues (UnB e do CEREST - DF) disse que a atual gestão do Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador/CEREST do Distrito Federal vem realizando um excelente trabalho em prol a 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores do DF. Segundo ela, esta gestão conseguiu alavancar as notificações de 

acidentes, buscando diminuir os índices de doenças e acidentes de trabalho; através de ações de Vigilância em Saúde 

do Trabalhador (Visat) está lutando para tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável, além disso, vem 

promovendo articulações para fortalecimento do Controle Social. Saiu do índice CRÍTICO de notificações registrados 

no ano de 2014 (Dados Renast), para mais de 2 mil registros em 2015!  

 

Revela-se ali uma interdisciplinaridade de cunho interinstitucional, que é produzida em resposta a demandas sociais 

concretas e que avança na defesa da saúde coletiva. Expressão desse fenômeno é o fato de que, à medida que os atores 

envolvidos ousam ampliar o escopo das ações para além do espaço habitualmente “transitado”, logra-se articulação 

efetiva com a equipe de reabilitação do INSS local. Pela conjugação de esforços com esse e outros atores 

institucionais, robustecem-se equipe e modelo de atenção, resultando uma gama de atividades com grau diferenciado 

de resolutividade e, por conseguinte, maior impacto social do que de praxe. O relevo do trabalho em rede – 

consubstanciado na experiência deste CEREST – também vem analisado, sob outra perspectiva, ou seja, aborda os  

 

 



     
diversos aspectos determinantes no êxito do modelo de atenção, tornado referência no enfrentamento da morbidade 

por acidentes de trabalho e por LER/DORT – sobretudo – mas, também, no de outros agravos ocupacionais.  

 

O papel da capacitação e educação permanente da equipe, da participação ativa de sindicatos e da sistematização de 

dados estatísticos auferida pelo SIVAT - Sistema de Vigilância de Acidentes de Trabalho, é um ferramental de 

informação e de análise epidemiológica. A importância do SIVAT no CEREST é uma reflexão da experiência de 

concepção do MAPA - Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes de Trabalho. Destaca a construção social de 

intervenções preventivas e supera dialeticamente a dimensão sociotécnica de análise dos fatores acidentogênicos e 

dos acidentes em si. A legitimidade conquistada junto à sociedade, a sustentabilidade e a real integralidade das ações 

do CEREST mostram o papel fundamental que cabe ao Estado desempenhar, na vigilância das condições de trabalho 

e da saúde dos trabalhadores, criando condições de suporte à emancipação social. Destacou as análises de acidentes 

pelo método da árvore de causas e da técnica da “gravata borboleta” (pluralidade das causas dos acidentes). 

 

Concluindo, disse que é preciso que os segmentos da sociedade procurem compreender a relação entre os processos 

produtivos e o processo saúde-doença no trabalhador, na complexidade do cenário atual. Isso se faz pelo recurso 

crítico aos fundamentos epistemológicos da psicodinâmica do trabalho, da ergonomia e da teoria da atividade, 

tornando-se novos desafios contemporâneos e das novas perspectivas de investigação e intervenção sobre tais 

processos.  

Carta de Brasília VII CMATIC 

Segue anexa a CARTA DE BRASILIA do VII CMATIC - Congresso Nacional sobre Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. 

O documento traz propostas e ideias para o acompanhamento, implantação e fiscalização no que diz respeito 

à Segurança e Saúde no Trabalho em todas as esferas governamentais e privadas no que diz respeito ao 

cuidado com o bem-estar e a vida do trabalhador. 

QUANDO UM TRABALHADOR SE SENTE VALORIZADO E RESPEITADO, ELE MUDA SUA 

POSTURA EM RELAÇÃO À EMPRESA, O QUE ACABA POR CRIAR TAMBÉM UM LOCAL DE 

TRABALHO COLABORATIVO E SOLIDÁRIO. 

Barueri-SP, 15 de abril de 2016. 

Cordialmente, 

José Augusto da Silva Filho 
JS TÉCNICAS & SOLUÇÕES 

www.js.srv.br 
Fone: (11) 2831-2998 ou 4326-5315 

augusto@js.srv.br  
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