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ANÁLISE DOS ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL E EM REPAROS DE EDIFICAÇÕES, NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO 

DE 2011 E NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2012, NA COMARCA DE 

CAMPO GRANDE/MS 

 

 

1. RESUMO 

 

Não é pouco o que se escuta nos telejornais acerca de acidentes de trabalho 

ocorridos no seio da Construção Civil. São as histórias de vergalhões despencando 

das alturas; são as quedas inesperadas de estruturas causando óbito e fraturas 

inigualáveis; é a exposição ao sol e às intempéries; enfim, uma enorme quantidade 

de acidentes envolvendo o trabalhador. Na realidade as grandes obras escondem a 

ceifa de muitas vidas, as dores de familiares que passaram a conviver com a perda 

de seus entes queridos, seja pelo óbito seja pelas seqüelas incuráveis. Portanto, é 

neste clima que se busca através do presente artigo, analisar os acidentes de 

trabalho ocorridos na construção civil e em reparos de edificações, no segundo 

semestre do ano de 2011 e no primeiro semestre do ano de 2012, na comarca de 

Campo Grande/MS, e a partir dos resultados obtidos, traçar o perfil dos profissionais 

e das empresas envolvidas, com o objetivo de buscar soluções para a preservação 

da integridade física e psíquica do trabalhador. 

 

Palavras-chave:- Construção Civil – Segurança – Trabalhador  

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Em que pese o tema – segurança do trabalho – estar em voga, tal assunto 

tem sido alvo há décadas de debates pelos estudiosos, políticos e pensadores. O 

ex-ministro Alexandre Marcondes Filho, que atuou no governo de Getúlio Vargas, 

em cuja gestão foram elaboradas as leis do trabalho, já possuía a visão sociológica 

acerca da preservação da integridade físico-psíquica do trabalhador quando em seu 

discurso afirmou:  
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A vida humana tem certamente um valor econômico. É um capital 
que produz e os atuários e matemáticos podem avaliá-lo. Mas a vida 
do homem possui também um imenso valor afetivo e um valor 
espiritual inestimável, que não se pode pagar com todo o dinheiro do 
mundo. Nisto consiste, sobretudo, o valor da prevenção, em que se 
evita o valor da perda irreparável de um pai, de um marido, de um 
filho, enfim, daquele que sustenta o lar proletário e preside os 
destinos de uma família. A prevenção é como a saúde. Um bem no 
qual só reparamos quando o acidente e a moléstia chegam. 
(VIANNA; SÜSSEKIND, 1997, p. 899) 

 

Mais recentemente, Chiavenato (2004, p. 142), dissertando acerca da 

administração de recursos humanos, menciona que “falar de gestão de pessoas é 

falar de gente, de mentalidade, de vitalidade, ação e proação”. 

Continua o estudioso, ao dizer que: 

 

O grande diferencial, a principal vantagem competitiva das empresas 
decorre das pessoas que nelas trabalham. São as pessoas que 
mantêm e conservam o status quo já existente e são elas – e apenas 
elas – que geram e fortalecem a inovação e o que deverá vir a ser. 
São as pessoas que produzem, vendem, servem ao cliente, tomam 
decisões, lideram, motivam, comunicam, supervisionam, gerenciam e 

dirigem os negócios das empresas. (Chiavenato, 2004, p. 143). 
 

Assim, o trabalhador que não detinha nenhum direito, somente obrigações e 

tarefas a serem cumpridas, passou a ter direitos (especialmente à partir da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT) e a ser valorizado como pessoa, 

indivíduo de fundamental importância no processo de crescimento do país. 

Para tanto, passaram as autoridades a estabelecer normas regulamentadoras 

visando proteger, tratar, coibir, através de metodologias o exercício de cada 

atividade laboral, objetivando manter incólume a integridade física e mental do 

trabalhador. 

Nessas bases surgiram as normas regulamentadoras. Entre elas pode-se 

destacar a norma regulamentadora número quatro – NR 4, que estabelece a 

obrigatoriedade de as empresas públicas e as privadas, que possuam empregados 

regidos pela CLT, de organizarem e manterem em funcionamento, os Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, 

com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho (Ministério do Estado do Trabalho, 1978). 
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A seguir um breve resumo do conteúdo das normas regulamentadoras que 

serão abordadas no presente artigo. 

 Norma Regulamentadora n. 5 

Determina a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA, nas empresas privadas, públicas, sociedades de econômica mista, órgãos da 

administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, 

cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como 

empregados (item 5.2) (Ministério do Estado do Trabalho, 1978). 

 Norma Regulamentadora n. 6 

Estabelece e define os tipos de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, 

a que as empresas estão obrigadas a fornecer a seus empregados, sempre que as 

condições de trabalho o exigir, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores (Ministério do Estado do Trabalho, 1978). 

 Norma Regulamentadora n. 9 

Esta norma regulamentadora – NR, estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA, visando a preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente 

controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 

ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos 

recursos naturais (item 9.1.1) (Ministério do Estado do Trabalho, 1978). 

 Norma Regulamentadora n.15 

Definem quais são as atividades e operações insalubres, inclusive seus 

limites de tolerância, as situações que, quando vivenciadas nos ambientes de 

trabalho pelos trabalhadores, ensejam a caracterização do exercício insalubre, e 

também os meios de proteger os trabalhadores de tais exposições nocivas à sua 

saúde (Ministério do Estado do Trabalho, 1978). 

 Norma Regulamentadora n.16 

Regulamenta as atividades e as operações legalmente consideradas 

perigosas, estipulando as recomendações prevencionistas correspondentes. 

Especificamente no que diz respeito ao Anexo n° 01: Atividades e Operações 
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Perigosas com Explosivos, e ao anexo n° 02: Atividades e Operações Perigosas 

com Inflamáveis (Ministério do Estado do Trabalho, 1978). 

 Norma Regulamentadora n.18 

Esta norma regulamentadora estabelece diretrizes de ordem administrativa, 

de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de 

controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no 

meio ambiente de trabalho na indústria da construção (Ministério do Estado do 

Trabalho, 1978). 

Neste diapasão, é de bom alvitre trazer à baila a Lei n. 8.213, de 24 de Julho 

de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social 

(Presidência da República, 1991). Cuidou a Lei de estabelecer as diretrizes a serem 

cumpridas pelo empregador e empregados, a fim de, em caso de acidente de 

trabalho, o empregado possa fazer jus aos seus benefícios. 

É sob essa égide que o presente estudo está envolto. Reunir, analisar os 

acidentes de trabalho ocorridos na construção civil e em reparos de edificações, no 

segundo semestre do ano de 2011 e no primeiro semestre do ano de 2012, na 

comarca de Campo Grande/MS, na tentativa de avaliar o perfil do trabalhador, das 

empresas, a data e o horário do acidente, a descrição da causa, a gravidade do 

acidente e os objetos causadores, bem como as partes do corpo atingidas, 

objetivando uma análise sintomática das variáveis que acompanham o setor 

construtivo local, buscando neutralizar os acontecimentos, mediante aplicação das 

normas de segurança do trabalho, em especial com o cumprimento das disposições 

constantes na Norma Regulamentadora n. 18, visando sempre a preservação da 

integridade física e mental do trabalhador.  

 

 

3. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo geral 

 

Apurar e analisar os acidentes de trabalho, através das informações das 

comunicações de acidente do trabalho – CAT, fornecidos pelo Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção Civil – SINTRACOM/MS, a fim de possibilitar uma 
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análise do perfil do trabalhador, das empresas, a data e o horário do acidente, a 

descrição da causa, a gravidade do acidente e os objetos causadores, bem como as 

partes do corpo atingidas, na cidade de Campo Grande/MS. 

 

 

b. Objetivo específico 

 

– Levantar conhecimento da doutrina e das normas técnicas da segurança do 

trabalho. 

– Caracterizar a população e a seleção de variáveis (comunicação dos acidentes de 

trabalho). 

– Analisar as características dos acidentes, suas causas e efeitos. 

– Elaborar relatório com os resultados da análise. 

– Testar e validar as possíveis correções, com a elaboração do relatório e artigo 

final. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada foi a descritiva de campo mediante análise das 

informações constantes nas comunicações de acidentes ocorridos na construção 

civil e em reparos de edificações, no segundo semestre do ano de 2011 e no 

primeiro semestre do ano de 2012, na comarca de Campo Grande/MS. 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis. (GIL, 1991, p.46) 

 

Optou-se por tal modelo de pesquisa, pois foi realizado o levantamento da 

incidência de acidentes e doenças profissionais na construção civil na cidade de 

Campo Grande no segundo semestre do ano de 2011 e no primeiro semestre do 

ano de 2012.  
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Os dados foram coletados junto ao Sindicato dos Trabalhadores da 

Construção Civil – SINTRACOM/MS, na cidade de Campo Grande, através das 

comunicações de acidente de trabalho – CAT’s – arquivadas durante o período 

estipulado da pesquisa. 

As categorias de análise junto as CAT´s são: 

a) perfil do trabalhador: profissão, idade, escolaridade, sexo e estado civil. 

b) perfil da empresa: grande, média e pequena. O perfil será determinado pela 

quantidade de obras da empresa na cidade. 

c) distribuição temporal: coletados a data e a hora do acidente. 

d) causa e gravidade do acidente; conforme descrito nas CAT’s. 

e) partes do corpo atingidas: Cabeça, Membros superiores, Membros inferiores, 

Tronco e Múltiplo.  

As categorias de informações analisadas através das comunicações de 

acidentes do trabalho são precisas, na medida em que revelam casos reais, 

ocorridos na comarca de Campo Grande/MS durante o segundo semestre do ano de 

2011 e no primeiro semestre do ano de 2012. Isto torna o trabalho da pesquisa 

extremamente valioso, pois remeterá às autoridades políticas, sindicalistas, 

profissionais e estudiosos as inúmeras situações de riscos eminentes com que 

convivem e sofrem os trabalhadores da indústria da construção civil. Por outro lado, 

é importante o alerta de que muitos acidentes não são registrados nas CAT’s e, 

portanto, não fazem parte dos números estatísticos das pesquisas em todo o país, e 

de igual modo não farão parte da presente pesquisa científica. 

Através da análise dos dados, os mesmos foram tratados estaticamente. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, como exaustivamente já mencionado, 

partiu-se das informações constantes nas Comunicações de Acidentes de Trabalho 

– CAT, registradas no período de julho a dezembro do ano de 2011 e de janeiro a 

junho do ano de 2012, na Comarca de Campo Grande/MS, tendo como análise as 

categorias referidas no tópico supramencionado. 
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Através do modelo de comunicação de acidente de trabalho, disponibilizado 

pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS é possível se verificar uma série 

de informações que são obtidas quando da ocorrência do acidente envolvendo o 

trabalhador. O artigo 22, da Lei n. 8.213/91, determina a obrigatoriedade do 

preenchimento dessas comunicações, sob pena de a empresa ser penalizada com 

multa. 

A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à 

Previdência Social até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao 

da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à 

autoridade competente, sob pena de multa variável 

entre o limite mínimo e o limite máximo do salário-de-

contribuição, sucessivamente aumentada nas 

reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência 

Social (BRASIL, 1991). 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Como até aqui mencionado, o resultado obtido através do presente artigo vai 

muito além de chegar-se a dados estatísticos quanto aos acidentes ocorridos, 

objetiva-se apontar, perscrutar a realidade na cidade de Campo Grande/MS, e 

alertar os estudiosos, os profissionais, os empresários do ramo e demais 

autoridades, no sentido de atuarem de modo intrínseco, visando a preservação da 

integridade física e mental do trabalhador na Construção Civil e em reparos de 

edificações, frente aos altos índices de acidentes de trabalho. 

É bem verdade que não há nenhuma pretensão de se exaurir o tema – 

acidente de trabalho na cidade de Campo Grande/MS, entretanto, não é menos 

verdade que os resultados aqui estudados trarão elementos para que se perpetue a 

busca incessante pela não ocorrência deles e a valorização do trabalhador onde 

quer que ele se encontre. 

No período estudado foram registrados 10 acidentes de trabalho ocorridos na 

construção civil e em reparos de edificações, na comarca de Campo Grande/MS, 

tendo sido classificados nas categorias a seguir expostas. 
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a. Perfil do trabalhador 

 

i. Idade 

 

A distribuição dos acidentes ocorreu na faixa etária apresentada a seguir 

através da figura n. 1. Os acidentes ocorreram com trabalhadores nas idades 

compreendidas entre 20 e 59 anos. 

 

 

 
Figura 01 – Distribuição dos acidentes por faixa etária. 
Fonte – Autor, 2013. 

 

 

ii. Profissão 

 

Os acidentes de trabalho ocorridos no período estudado foram ocasionados 

em mesmo número de vezes entre pedreiros e serventes de pedreiro, ou seja, três 

vezes cada um, correspondendo a 60% do total de acidentes. Os demais casos 

foram contemplados entre eletricistas, carpinteiros, ajudantes gerais e auxiliares 

operadores de guilhotina, equivalentes a 40% do total de acidentes. 

 

iii. Estado Civil 

 

Conforme o estado civil foi constatado que 80% dos casos de acidentes do 

trabalho eram trabalhadores solteiros e 20% sem classificação (outros). 
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iv. Sexo 

 

No universo estudado se constatou que todos são do sexo masculino, 

portanto uma prevalência maciça de trabalhadores masculinos nos canteiros de 

obras. 

 

v. Escolaridade 

 

Quanto ao nível de escolaridade foi informado apenas o nível ensino médio 

completo para um trabalhador, no exercício da função de pedreiro. De modo geral, 

tal informação não é registrada. 

 

b. Perfil da empresa 

 

A distribuição dos acidentes segundo o porte das empresas apresenta uma 

maior incidência de acidentes entre micro e pequenas empresas, no percentual de 

70%. Esse fato se deve a falta de investimento do empregador no empregado, 

mediante a compra de equipamentos de segurança e treinamento dos 

trabalhadores. 

 

c. Distribuição temporal 

 

A distribuição temporal está dividida em períodos de meses e horas em que 

ocorreram os acidentes de trabalho. A maior quantidade de acidentes ocorreram no 

mês de junho (3 casos), seguido do mês de agosto (2 casos), sendo que nos demais 

meses (março, abril, maio e novembro) as ocorrências restringiram-se a um caso em 

cada mês. 

O horário de mais acidentes foram no período da manhã (às 9h00) – 4 casos, 

seguido de mais 6 casos no período vespertino, às 13h30 (1 caso), 14h00 (2 casos), 

15h00 (2 casos) e 16h00 (1 caso). 

 

d. Causa e gravidade do acidente 
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As causas e gravidade dos acidentes de trabalho estão relacionadas aos 

agentes causadores. Nos casos estudados são: rompedores, escada de acesso, 

ferramentas, máquina pá carregadeira, placas de forma, esforço físico, andaime, 

palet de bloco de cimento, esforço excessivo ao erguer objeto, e guilhotina. 

 

e. Partes do corpo atingidas  

 

As partes do corpo mais atingidas foram os membros superiores (mão, dedo, 

braço, cotovelo, punho, coluna e antebraço), no percentual de 60% do total de 

acidentes, e logo abaixo, os membros inferiores (pé, virilha e abdome), 

correspondente a 40% do total de casos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais ainda estão sendo avaliadas, uma vez necessária a 

confrontação de cada perfil analisado com os números apresentados a nível 

nacional. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

 

VIANNA, Segadas; SÜSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho. 17ª 
Edição. São Paulo: LTr, 1997, V. II, pág. 899 
 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisas. 3ª Edição. São Paulo: 
Atlas, 1991. 
 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos 
humanos nas organizações. 2ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 

PINTO, Antonio Luiz de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; 
CÉSPEDES, Lívia. Segurança e Medicina do Trabalho. 5ª Edição atualizada. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
 

Planalto Federal, Lei n. 8.213/91, de 02 de julho de 2013. Disponível em 
htpp://www.planalto.gov.vr/ccivil-03/leis/l8213cons.htm, acesso em 03 de julho de 
2013.  

http://www.planalto.gov.vr/ccivil-03/leis/l8213cons.htm

