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ACIDENTES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

ATIVIDADE 
ECONOMICA 

 
ANO 

 
Total  

 
Típico 

 
Trajeto 

Doenças do 
Trabalho 

Acidentes  
Sem CAT 

CONSTRUÇÃO 2013 62.408 40.694 7.324 800 13.590 

 2014 50.662 39.520 7.486 681 2.975 

 2015 41.012 39.451 5.913 505 2.649 
Fonte: AEPS 

A construção civil lidera o ranking de acidentes de trabalho com mortes no país. De acordo com o Anuário 
Estatístico do Ministério da Previdência Social, de 2013 a 2015 essa quantidade vem caindo, porém ainda está  
muito longe do ideal.  Esses se enquadram como “ Acidentes de trajeto e Acidentes típicos”, como as quedas em 
altura – que é a causa mais comum de lesões e morte – e os acidentes em trabalhos de escavação, movimentação 
de cargas e atropelamento nos canteiros. 
Na última divulgação do anuário estatístico, a Previdência Social informou que, no período de 2007 a 2013, 45% 

dos acidentes de trabalho ocasionaram morte, invalidez permanente ou,  no mínimo, afastamento do trabalho por 
período temporário. Atualmente quando se pensa em acidentes de trabalho, automaticamente pensa-se nos 
canteiros de obras de construção civil. 

 
Já passou da hora de mudarmos esses dados.  E como ? 

1- precisamos identificar esses acidentes para focarmos  no que realmente precisa ser alterado. 

2- Promover treinamentos constantes, curtos, simples e objetivo. 

3- Acompanhar o  uso correto do EPI. 

4- Verificar o manuseio correto de Equipamentos e Máquinas , desde que estejam corretamente enquadradas 

na NR12. 

5- Fiscalizar os colaboradores 24hs por dia. 

6- Atitudes Imprudentes (atos inseguros), Manter a documentação e registros de segurança,  atualizados e 

assinados, para que o empresário não seja responsabilizado. 

7- Criar as melhores condições possíveis de segurança, saúde e higiene no ambiente de trabalho. 

8- Quando um novo risco for identificado, corrija imediatamente. 

9- Atender da melhor forma a NR 18, quanto a : 

Documentação e Registro dos trabalhadores 

Comunicação prévia 

PPRA, PCMAT e PCMSO 

Áreas de Vivencia 

Andaimes e escadas 

Instalações elétricas e NR 10 

Treinamentos 

Sinalização e Limpeza.  etc... 

10- Treinar ,Fiscalizar e Implantar a NR 35. 

      Por Victor Eduardo Nogueira Eisenmann 
                             Eng . Seg. do Trabalho 


