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RESUMO 

A construção civil é um ramo industrial que apresenta alto risco de acidentes, cuja ocorrência 

continua causando prejuízos ao trabalhador, à empresa e ao governo. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi analisar a influência do uso inadequado dos EPI’s na ocorrência de acidentes de 

trabalho em três empresas do ramo da construção civil, verificando suas possíveis causas. 

Para tal, foi adotada uma abordagem qualitativa de compreensão das questões de entrevistas 

com trabalhadores dos canteiros de obra. Os resultados encontrados mostraram falhas, tanto 

do empregador, que não realiza uma fiscalização intensa, quanto da maioria dos empregados, 

que não utilizam os EPI’s de forma correta, tornando assim o ambiente de trabalho mais 

propenso aos riscos que levam a acidente. A partir das informações discutidas, recomenda-se 

às empresas práticas e treinamentos que objetivem o tipo e a maneira correta do uso de EPI, 

além de demonstrar as obrigações legais de empregado e empregador.  
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INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil é uma atividade econômica que envolve tradicionais 

estruturas sociais, culturais e políticas. É caracterizada por apresentar um elevado índice de 

acidentes de trabalho, e segundo Araújo (1998), está em segundo lugar na frequência de 

acidentes registrados em todo o país. Esse perfil pode ser traduzido como gerador de inúmeras 

perdas de recursos humanos e financeiros no setor.   

O equipamento de proteção individual (EPI), um dos principais itens de segurança do 

trabalho, tem um uso insignificante por falta de conhecimento das normas e legislações. A 

pesquisa teve por objetivo analisar a influência do uso inadequado dos EPI’s na ocorrência de 

acidentes de trabalho, em empresas, além de identificar possíveis falhas e propor melhorias. 

Diante de tais constatações, torna-se relevante a identificação e análise de aspectos que 

envolvam o acidente de trabalho, incluindo a influência do uso inadequado do EPI’s na 

ocorrência destes acidentes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa em torno da segurança no trabalho na construção civil acontece pelo fato 

de que, no Brasil, a indústria da construção tem um dos maiores índices de acidentes de 

trabalhos registrados. 

Portanto este trabalho consiste em um estudo de caso desenvolvido em empresas do 

setor da construção civil localizadas nos municípios de Capitólio e Piumhi em Minas Gerais, 

a fim de investigar a influência do uso de EPI na ocorrência de acidades de trabalho, com base 

nas respostas dos investigados. 

As empresas localizadas em Capitólio – MG foram denominadas como A e B, e 

possuíam 150 e 93 funcionários respectivamente; a empresa C, localizada em Piumhi – MG 

possuía 103 funcionários.   

A amostra utilizada para a pesquisa compõe-se de 287 indivíduos, extraídos 

aleatoriamente de um universo populacional de 346 empregados, somando o numero total de 

empregados das três empresas investigadas. O universo total foi investigado, com exceção 

daqueles que não compareceram ao trabalho durante o período de coleta de dados, seja por 

estar em férias, licença, afastados por doença ou, simplesmente por não terem comparecido ao 

trabalho.  

Optou-se por investigar o universo total dos colaboradores pelo fato deste não ser 

muito numeroso e pelas vantagens que o instrumento de coleta de dados selecionado 

(questionário) proporciona, com rapidez na coleta de dados e baixo custo. 

Com esta atitude, buscou-se o envolvimento de todos os empregados na pesquisa, pois 

a simples oportunidade de expressar sua percepção em relação aos aspectos que interferem em 

seu trabalho já é suficiente para aumentar sua satisfação.  

Os procedimentos para coleta de dados teve como objetivo validar os fatores 

previamente elencados como os principais intervenientes na ocorrência de acidentes de 

trabalho nas empresas investigadas, com base no referencial teórico pesquisado, e acrescentar 

outros, específicos da organização e do contexto em que esta se insere, de acordo com a 

percepção dos próprios colaboradores das empresas.  

Com base nos indicadores de falta de consciência e a incidência de acidente de 

trabalhado em todas as empresas, partiu-se para a estruturação do instrumento de coleta de 

dados.  
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Para a coleta e levantamento dos dados da pesquisa, optou-se por utilizar o 

questionário em função de sua capacidade de atingir um grande número de pessoas 

simultaneamente, possibilitando redução de tempo e custo.  

Para avaliar a opinião dos pesquisados, as variáveis investigadas foram enunciadas em 

forma de perguntas objetivas, com base no referencial teórico. A percepção dos respondentes 

foi quantificada, para permitir o tratamento estatístico dos dados, com respostas simples de 

“Sim” ou “Não”.  

A coleta de dados realizou-se no período de 18 a 20 de agosto de 2015. No canteiro de 

obras todos os pesquisados preencheram o questionário no mesmo dia e turno, sendo que a 

Empresa A respondeu dia 18, a Empresa B dia 19 e a Empresa C dia 20 de setembro de 2015. 

O questionário foi aplicado ao mesmo tempo, a todos os funcionários, na própria área de 

vivência do canteiro de obras.  

Para evitar eventuais dúvidas ou dificuldades, a aplicação dos questionários foi 

realizada com o acompanhamento e orientação da pesquisadora. Considerando-se o total de 

287 questionários aplicados, houve um retorno dos 287, o que corresponde a uma taxa de 

retorno de 100%.  

A última etapa do trabalho, que corresponde às conclusões da pesquisa, apresenta 

sugestões à empresa visando à conscientização dos colaboradores quanto à importância do 

uso adequando dos EPI’s para a diminuição de incidência de acidentes de trabalho e 

consequentemente a melhoria da qualidade de vida dos funcionários, o que levará 

provavelmente, ao aprimoramento da produtividade e do desempenho organizacional.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A amostra utilizada para este estudo compõe-se de 287 colaboradores (82,94% do 

universo populacional) abrangendo todos os departamentos das empresas A, B e C, como se 

pode observar pela TAB. 1. 

Tabela 1 - Participantes da Pesquisa 
 Empresa A Empresa B Empresa C 

População Total de Funcionários 150 93 103 

Funcionários Participantes 123 82 82 

Funcionários Ausentes 27 11 21 

           Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 A amostra foi determinada de forma aleatória, buscando-se atingir o universo total dos 

colaboradores que compareceram ao trabalho durante o período de coleta de dados. 
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 Como se pode observar pela análise do GRAF.1, a maioria dos trabalhadores das três 

empresas entrevistas já sofreu acidente de trabalho. Na Empresa A, estes acidentes ocorreram 

com 86 trabalhadores, cerca de 70% dos entrevistados desta empresa. E nas empresas B e C, 

com 59 e 61 trabalhadores, cerca de 72% e 74%, respectivamente. Assim, em média 72% dos 

entrevistados já sofreram algum tipo de acidente de trabalho.  

 

   

Fonte: A autora (2015). 

O GRAF. 2 mostra que 100% dos entrevistados sabem que é obrigatório o uso de EPI 

no seu setor de trabalho, mas a maioria dos empregados deixa de usá-lo, ficando expostos ao 

risco. De acordo SHERIQUE (2002), muitos casos de acidentes ocorrem por negligência do 

trabalhador. “Muitas vezes o empregado, mesmo recebendo o equipamento, deixa de utilizá-

lo por conta de fatores como esquecimento, incômodo e comprometimento da mobilidade e 

agilidade do serviço”. 

Então, relacionando as principais perguntas realizadas na entrevista é possível concluir 

que, aproximadamente 100% dos entrevistados consideram o EPI uma forma de prevenção de 

acidentes e ainda assim, a maioria já deixou de utilizar o Equipamento de Proteção em que o 

mesmo era obrigatório o uso, o que pode vir a justificar a alta taxa de acidentes nas três 

empresas analisadas. 

O simples fornecimento dos equipamentos de proteção individual não garante a 

proteção da saúde do trabalhador. Incorretamente utilizados, os EPI’s podem comprometer 

ainda mais a segurança do trabalhador. Diante disto é necessária a compreensão e 

conscientização de todos os envolvidos, para ter um ambiente de trabalho adequado às 

legislações de segurança, seguro e com qualidade de vida.  

 

Gráfico 2 - Trabalhadores que sabem que é 

obrigatório o uso de EPI 

Gráfico 1 - Número de empregados que já 

sofreram acidentes de trabalho 

Fonte: A autora (2015). 
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CONCLUSÃO 

A análise dos resultados apontaram diversos problemas na gestão da segurança do 

trabalho das empresas. Além das falhas, destacam-se a mudança constante do espaço ao longo 

do tempo, alta rotatividade de trabalhadores e a baixa qualificação da mão-de-obra requerida, 

como empecilhos a serem superados para a melhoria da segurança no ambiente de trabalho.  

Conforme a analise entre as empresas vê-se que a Empresa A é a que possui a maior 

deficiência no sistema de gestão de segurança no trabalho, principalmente no quesito 

conscientização dos colaboradores. Comparada às Empresas B e C, em números, há mais 

trabalhadores que não utilizam o EPI da forma correta que lhes foram orientados o que 

acarreta má execução de suas atividades expondo-os aos riscos presente nos canteiros de 

obras. Em número de acidentes ocorridos com os trabalhadores das três empresas, chega-se à 

conclusão que em média 72% dos trabalhadores das empresas já sofreram acidentes e que 

independente da maneira que estão sendo aplicadas as questões de uso do EPI nas empresas, 

esta não está sendo eficaz, pois os números de acidentes encontram-se altos.  

Baseado na coleta de dados constatou-se certo conhecimento por parte dos 

trabalhadores pesquisados e que as falhas estão principalmente na falta de rigidez dos 

empregadores. É necessário conhecer a adaptação dos EPI’s em relação aos seus usuários, os 

materiais utilizados e aumentar a conscientização dos trabalhadores sobre o uso do 

equipamento, para que tenham um ambiente de trabalho mais seguro e traga mais qualidade 

de vida na realização de suas funções.  
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