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EDITORIAL 

 

Estamos no décimo primeiro volume da Revista Technologies, que de 2007 à 2015 era 

composta por artigos dos professores dos cursos de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas de 

Informação das Faculdades Network. Mas de 2016 em diante, a mesma passou a publicar 

somente artigos dos professores de Engenharia Mecatrônica e Engenharia Civil da mesma 

instituição. 

Esse volume reúne artigos dos seguintes assuntos: principais erros cometidos no 

processo de obras públicas e avaliação de problemas ocorridos durante o processo de 

execução das obras nos últimos seis anos 2011-2016; uso de um aplicativo que facilite o 

cotidiano das pessoas que utilizam do seu transporte particular, para suprir suas necessidades 

do dia a dia de para encontrar vagas livres em estacionamentos em locais públicos; normas 

atuais que regem uma construção civil para que esta possa atender os pré-requisitos exigidos 

pelo estado; a importância da segurança do trabalho terceirizado na engenharia. 

Isso posto, desejamos ardentemente que os conhecimentos disseminados nesses artigos 

possam fomentar e inspirar os profissionais de Engenharia, no desenvolvimento de novos 

artigos contribuindo para um crescimento constante da área. 

Ótima leitura! 

 

Jeane Carolino Santos 

Bibliotecária das Faculdades Network 
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RESUMO 

Esta pesquisa tratou da seguinte pergunta-problema: “O que leva a acidentes em obras 

públicas durante a sua execução ou logo após”? As hipóteses investigadas foram: Falhas nos 

projetos executivos e falta de análise de risco e de teste de resistência. O objetivo geral foi 

identificar os principais erros cometidos no processo de obras públicas, avaliar os problemas 

ocorridos durante o processo de execução das obras nos últimos seis anos 2011-2016 e 

contribuir para que ocorra diminuição do risco de acidentes. A fundamentação teórica foi 

baseada nos autores Rocha e Castro, Las Casas e Freitas. A metodologia empregada contou 

com uma revisão bibliográfica e uma pesquisa documental e histórica, com a realização de 

uma pesquisa em sites, livros, jornais e revistas. O objetivo foi trabalhar com dados relativos 

aos últimos 5 anos, evidenciando-se as conclusões deste estudo. 

 

Palavras-Chave: Acidentes de obra. Erro de projeto de construção. Negligência em estações 

públicas. 

 

 

ABSTRACT 

This research addressed the following problem question: "What leads to accidents in public 

works during or shortly after execution?". The hypotheses investigated were: Failures in 

executive projects and lack of risk analysis and resistance testing. The general objective was 

to identify the main mistakes made in the public works process, to evaluate the problems that 

occurred during the execution of the works in the last six years (2011-2016) and to contribute 

to the reduction of the risk of accidents. The theoretical basis was based on the authors Rocha 

and Castro (2016), Las Casas and Freitas (2014). The methodology employed included a 

bibliographical review and a documentary and historical research, with the accomplishment 

of a research in sites, books, newspapers and magazines. The objective was to work with data 

related to the last 5 years, evidencing the conclusions of this study. 

Keywords: Construction accidents. Construction project error. Negligence in public stations. 
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1 Introdução 

Este trabalho nos trouxe informações atuais sobre as causas de grandes acidentes 

na construção civil de obras públicas. 

Com o objetivo de identificar os principais erros cometidos nos processos de 

obras públicas, buscamos avaliar os problemas ocorridos durante a execução das obras e com 

isso contribuir para que ocorra uma diminuição do risco de acidentes em futuras construções 

de obras públicas. 

Através deste estudo, conseguimos evidenciar a importância de uma boa 

elaboração de um projeto, acompanhamento e fiscalização durante e após a sua finalização, 

para se garantir uma construção segura.  

 

2 Revisão bibliográfica 

O planejamento é fundamental na engenharia civil, pois executar um projeto 

implica em realizar algo que não foi feito antes. O planejamento bem elaborado de um projeto 

é muito importante para o sucesso de qualquer empreendimento, é preciso seguir uma 

sequência de etapas que incluem o estudo de viabilidade, o projeto executivo e a construção. 

A gestão na construção civil tem se mostrado tendência, buscando diminuir riscos 

e criar um diferencial. O modelo de gestão tem por objetivo desenvolver possíveis ganhos em 

termos de custo, qualidade e prazo. 

É inegável a participação das indústrias da construção civil no cenário econômico 

do país. A produtividade da indústria da construção participa na formação do PIB brasileiro 

com 13,5% e, em 15,7% dos investimentos feitos no Brasil passaram pela área, segundo 

Pesquisa Anual da Indústria da Construção do IBGE (2005).  

Nas obras que possuem um planejamento detalhado, deve-se acompanhar o 

cumprimento, de modo a concretizarem-se as metas físicas e financeiras nele previstas. 

Outro ponto importante é ter boa gestão de pessoas, visto que a indústria da 

construção civil desempenha um papel fundamental na economia brasileira, gerando 

empregos, renda e arrecadação. Nesse contexto, a importância do planejamento e 

gerenciamento de obras tem sido discutida com frequência por esta indústria. O 

gerenciamento de um projeto envolve a coordenação eficaz e eficiente de recursos materiais, 

financeiros, políticos, equipamentos e humanos. Dessa forma, gerenciar um projeto é 

assegurar também que seja planejado em todas as suas fases, emitindo, através de mecanismos 

de controle, uma vigilância contínua cujos impactos de prazos e custos sejam analisados e 

projetados. 

Além do planejamento e gestão, outra preocupação é a questão da segurança, o 

canteiro de obras também deve respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, bem 

como acontece dentro das indústrias e organizações que lidam com materiais poluidores, 

equipamentos pesados e agentes danosos à saúde. É preciso que o gestor seja cuidadoso às 

boas práticas e medidas protetivas. A questão da segurança deve ser tratada como prioridade, 

quando existe uma cultura em prol da segurança dentro da empresa e a vigilância sobre tais 

questões, para que os trabalhadores fiquem mais propensos a seguir os modelos e práticas 

recomendadas para a segurança. 

Segundo Neumann (2017), “a vida é, de muitas formas, um recurso insubstituível. 

Os engenheiros civis há muito tempo, reconheceram a importância de se preservar a vida 

humana e desenvolveram códigos e normas técnicas de projeto com ênfase na segurança. As 

normas técnicas de projeto tentam abarcar perspectivas tanto científicas quanto práticas, 

possuem recomendações para projetos econômicos e seguros que, na medida do possível, têm 

base em evidências científicas. A segurança do público é uma das mais importantes 

responsabilidades éticas de um engenheiro civil”. 
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A maioria dos problemas que ocorrem na construção civil é causada por falta de 

treinamento e prática adequada. A falta de planejamento e de organização no trabalho, 

desrespeito às normas técnicas, tolerância a erros e desperdícios, falta de segurança e de 

condições adequadas de trabalho são os principais causadores de problemas na construção 

civil. 

É comum dar início aos trabalhos, sem que se tenha pensado e resolvido antes os 

problemas que podem surgir. Mesmo o projeto, muitas vezes, é deficiente, assim boa parte 

das coisas é resolvida de forma improvisada no canteiro de obras. Também é comum o 

desconhecimento das normas técnicas, e ainda quando há o conhecimento, pode acontecer de 

não haver o compromisso em obedecê-las. O uso de materiais não conformes, fora das normas 

e sem a qualidade mínima exigida reflete na má qualidade do produto final. 

Para Neumann (2017), “o fracasso em criar e manter uma infraestrutura eficiente 

leva a custos maiores de produção, enfraquece a competitividade de uma nação e resulta em 

uma geração de riquezas menores em relação a nações que modernizaram e deram 

manutenção adequada para sua infraestrutura”. Outro fator é o despreparo estrutural de 

repartições públicas e boa parte dos servidores, que criam um ambiente amplamente favorável 

à fraude. Com isso se gera uma espécie de cartilha operacional para que empresas sem 

qualificação disputem, e vençam inúmeras licitações. 

As ações de melhorias devem ser implementadas em todos os processos, desde a 

sua concepção até o encerramento definitivo da obra, passando por elaboração de projetos e 

especificações técnicas, orçamentos, licitação, fiscalização, pagamento, tramitações de 

aditivos, manutenção e conservação das obras. 

As principais irregularidades que ocorrem em obras públicas e os principais 

desperdícios que as comprometem são identificadas com situação em que a obra não atende 

ao interesse público. A gestão do contrato por parte da administração pública às vezes limita-

se ao ato de fiscalizar e medir os serviços executados na obra. 

De acordo com Pregeli Neto (2006), nota-se grande a importância do 

gerenciamento na construção civil, pois este será o responsável pelo andamento dentro das 

diretrizes traçadas pelo planejamento. 

Isto é feito pelo controle, avaliação e retroalimentação do sistema com 

informações obtidas pelas equipes responsáveis por essas funções. Dessa forma, controle e 

planejamento se integram com o objetivo de diminuir os custos do empreendimento e atingir 

um produto final nos padrões de qualidade necessários. 

Segundo Dinsmore (1992), gerenciamento é o exame de estratégias, de planos e 

de sistemas, com o objetivo de se eliminar as fontes de possíveis fracassos. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Esta pesquisa contou com um estudo feito em livros, biblioteca virtual de 

universidades e outras publicações, como revistas e jornais. A pesquisa de dados foi realizada 

com uma pesquisa de levantamento ou survey, com informações obtidas no site de notícias 

G1, de âmbito nacional, que cobre casos de acidentes em obras públicas ocorridos nos últimos 

seis anos no Brasil. 

De acordo com autor Las Casas e Freitas (2014), o método de pesquisa survey 

deve ser planejado pelo pesquisador e a aplicação deve estar ligada aos objetivos da pesquisa. 

A aplicação é desejada quando o pesquisador pretende investigar o que, por que, como ou 

quando se dá determinada situação, não sendo possível, através do método, determinar 

variáveis dependentes e independentes; a pesquisa dá-se no momento presente ou recente e 

trata situações reais do ambiente. O pesquisador deve ater-se ao método para obtenção de 

dados científicos e não confundir o método com senso ou pesquisas não científicas. 
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4 Resultados e Discussões 

Nos últimos anos, vemos muitos acidentes acontecendo em obras, muitos deles 

são ocasionados por diversas irregularidades e falhas, sendo elas humanas ou técnicas. Sobre 

a ciclovia que desabou no Rio de Janeiro no ano de 2016, há poucos dias para acontecer as 

Olimpíadas no Brasil, todas as investigações e pericia mostram que isso foi falha de projeto. 

Segundo Franco (2016), “a causa do desabamento de um trecho da ciclovia da avenida 

Niemeyer, que aconteceu no dia 21 de abril e deixou duas pessoas mortas, foi falha de 

projeto”. 

Nessa citação, vimos o quanto, em muitas obras, ocorrem irregularidades, isso 

muitas vezes porque a pessoa, no comando, não quer ter muito gasto com uma obra, assim 

fazendo um projeto mais simples e não pensando no que pode ocorrer. A obra do Niemeyer 

estava prevista para custar R$ 35 milhões e acabou custando R$44,7 milhões, o que pode ter 

ocorrido com tanto dinheiro se nem em projeto investiram? 

 
O consórcio Contemat/concrejato disse que a ancoragem da pista não constava nem 

no projeto básico nem no projeto de licitação, de responsabilidade da prefeitura. “A 

ciclovia com ancoragem para suportar o ocorrido demandaria de um projeto básico 

com características diferentes” (FOLHA, 2016). 

 

Com essa citação, percebemos que isso ocorreu por negligência dos encarregados 

dessa obra. 

O planejamento das construções divide-se em três etapas: planejamento, 

programação e controle. Esses procedimentos se realizam de acordo com a sequência 

temporal de implementação de cada obra, tendo como pontos de definição prazos e custos. 

Quando se planeja uma obra, o planejador deve dominar de maneira segura e 

global todo o empreendimento adquirindo um alto grau de conhecimento do projeto, 

permitindo mais eficiência na execução dos trabalhos. 

O que se tem que ter é o pleno conhecimento da obra. Com a elaboração do 

planejamento, o profissional tem a oportunidade do estudo dos projetos, bem como a análise 

do método construtivo, a produtividade considerada no orçamento e o período trabalhável em 

cada frente de serviço. Quanto mais o planejamento é eficaz, consegue-se a garantia de 

qualidade e produtividade das obras, racionalização e economia de materiais e serviços, 

treinamento da mão de obra, entre outros. 

Segundo Rocha (2014), “a pesquisa pretende mostrar que, na construção civil, é 

muito importante o planejamento e estudo detalhado, bem como cálculos precisos, para que a 

programação, custos e prazos sejam cumpridos, para que o sucesso do empreendimento e os 

resultados sejam conforme o esperado, garantindo, assim, a satisfação de quaisquer partes”. 

No geral, a falta de planejamento e a ausência da boa gestão de projetos são 

determinantes para que os problemas ocorram. 

Segundo Boyadjan (2013), “quanto maior o número de envolvidos em um 

empreendimento, maiores são as chances de erro. Por isso, a integração e coordenação de um 

gerente de projetos são imprescindíveis para seu sucesso. E isso falta, muitas vezes, em 

nossos projetos”. 

Além do problema com a má gestão, os acidentes também estão relacionados com 

a qualidade do material empregado e o controle da execução. Portanto, para que as empresas 

possam se diferenciar no mercado, elas precisam investir em profissionais mais qualificados e 

em matérias de boa qualidade. De acordo com Boyadijan (2013), “um gerenciamento de 

projetos eficaz vem se tornando cada vez mais uma vantagem competitiva, permitindo rápida 

reação a mudança de mercado e cenário de negócios. Trata-se de um fator crítico de sucesso 

indiscutível”. 
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No caso da tragédia ocorrida em 03 de julho de 2014, em Belo Horizonte, em que 

um viaduto desabou sobre dois caminhões, um carro e um micro-ônibus. De acordo com Las 

Casas e Freitas (2014), “a motorista do ônibus morreu no local e, segundo a Secretaria do 

Estado de Saúde, 22 pessoas ficaram feridas”. O viaduto que saía da rua Olímpio Mourão e 

passava sobre a Avenida Pedro I, estava em construção e seria inaugurada em julho. 

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Márcio Lacerda, prefeito de BH, 

esteve no local do desabamento e disse que ainda era prematuro apurar responsabilidades. 

“Não sabemos se é falha de projeto ou construção”, disse o chefe do Executivo, que disse 

ainda que a administração está empenhada em prestar assistência às vítimas. 

Um segundo viaduto também estava sendo construído ao lado do que desabou. 

Segundo o corpo de bombeiros no local, uma vistoria verificou que a estrutura deste segundo 

elevado foi abalada com a queda do primeiro. Partes do viaduto foram escoradas para evitar 

novos desabamentos. 

A construtora Cowan, responsável pela obra, lamentou o acidente em nota e disse 

que iria prestar apoio às vítimas. Dos 460 milhões da verba federal, já haviam sido executadas 

445 milhões. 

Segundo Pimentel, a construtora responsável pela obra do viaduto afirmou que 

falhas no projeto executivo provocaram o acidente com a estrutura; e ainda recomendou a 

demolição imediata da outra alça do viaduto. 

De acordo com o perito Ribeiro, o bloco de sustentação deveria ter recebido mais 

ferragem na armação e apenas 1/10 do necessário foi usado. Com relação a esta falha 

identificada, a empresa afirmou que não é função dela reavaliar um projeto entregue pela 

prefeitura. 

A construtora afirmou que fez 11 viadutos em BH e que os outros 10 elevados não 

correm nenhum risco de desabamento. O projeto executivo foi elaborado pela Consol 

Engenheiros Consultores. Por meio de nota, a empresa contestou a falha no projeto e 

posicionou-se contra a demolição sugerida pela Cowan. 

Enquanto se discutem as “possíveis” causas da tragédia e os “culpados”, inúmeras 

outras obras e projetos são executados sem a certeza de eficiência do projeto e da execução. 

Como uma empresa que é contratada para uma obra deste porte e de valor elevado não fez a 

devida conferência de projeto, alegando não ser esta de sua responsabilidade, executando uma 

obra de modo que colocou em risco a vida de muitos, vitimando tantos outros? 

No caso da ponte que desabou em Fortaleza e matou dois operários, segundo site 

de notícias G1, após ficarem soterrados, ocorrido próximo ao cruzamento das Avenidas Raul 

Barbosa com Murilo Borges em 22 de Fev. 2016. O corpo de bombeiros confirmou que 

inicialmente 10 pessoas ficaram soterradas, mas, depois, atualizou o número de cinco 

trabalhadores atingidos pelos escombros. As obras da construção da rotatória e dos viadutos 

no cruzamento das avenidas começaram em Junho de 2015, o financiamento de recursos foi 

em torno de 31 milhões. A queda de uma escora metálica na obra da duplicação da ponte na 

Avenida Murilo Borges foi a causa do desabamento, segundo laudo divulgado em 21 de Mar 

2016 pela prefeitura de fortaleza. 

O prédio que desabou em Belém pôs em risco a construção, um prédio de 35 

andares, Edifício Real Class, na sua fase de acabamento, executada pela construtora Real 

Engenharia e localizada na rua 3 de Maio, entre José Malcher Magalhães e Barata. O acidente 

ocorreu em 29 de janeiro de 2011, e a destruição foi total, de modo que afetou as estrutura de 

edifícios e casas na vizinhança, danificou a rede elétrica, e os escombros atingiram pessoas 

que passavam no momento do desabamento. Há informações preliminares de um engenheiro 

que supostamente trabalhou na construção do prédio Real Class e que relata haver um erro 

absurdo na concretagem de pilares dos primeiros pavimentos. Segundo levantamento 
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preliminar, não havia denúncias no CREA-PA de que o prédio ameaçava cair e, a princípio, o 

registro do técnico responsável pela obra estava regular. 

A Câmara analisa o projeto de lei 5716/09, do deputado Maurício Rands (PT-PE), 

que tipifica como crime erros em projetos ou na execução de obras civis, colocando em risco 

a vida ou o patrimônio de pessoas. A proposta define o novo crime como "expor a perigo a 

vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, em razão de erro no projeto ou na 

execução da construção”. 

A pena prevista é de reclusão de um a quatro anos, além de multa. Se a Justiça 

considerar que o crime foi somente culposo, a pena cai para detenção de seis meses a um ano. 

Atualmente, os responsáveis - engenheiros ou donos de construtoras - só respondem 

criminalmente se acontecer um desabamento. Em casos menos graves, mesmo quando há a 

interdição da edificação, os responsáveis só podem ser processados na área civil. 

Enquanto o pensamento entre órgãos públicos e contratados for este, que, após o 

ocorrido, cada um procura um culpado, de forma que muitas tragédias serão noticiadas sem 

nenhuma solução e prevenção para novas obras. 

 

5 Considerações Finais 

Através do trabalho realizado, conseguimos identificar a importância de um bom 

planejamento e uma boa gestão de pessoas. Com esse trabalho em conjunto, é possível 

diminuir os riscos existentes no canteiro de obras. 

Devido a falta de planejamento, má qualidade na mão de obra e uso de materiais 

de qualidade duvidosa, identificamos que boa parte das falhas técnicas e dos acidentes é 

proveniente desses fatores. 

A autoridade do engenheiro, para julgar procedimentos de execução em obras, 

deve, portanto, ser acompanhada de muitos cuidados, para a segurança de todos, pois, quando 

desastres ocorrem, a culpa se torna não apenas do engenheiro, mas primeiramente do 

projetista e dos utilizadores. 

O resultado deste trabalho nos mostrou que, na construção civil, não é tolerável 

negligência, visto que são vidas humanas que estão em jogo. 
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RESUMO 

Esta pesquisa nos forneceu uma base para pensarmos no uso de um aplicativo que facilite o 

cotidiano das pessoas que utilizam do seu transporte particular, para suprir suas necessidades 

do dia a dia e encontram dificuldades para encontrar vagas livres em estacionamentos 

privados, de shopping, áreas urbanas, etc. Algumas das hipóteses atestadas para solucionar 

este problema foram perdas de tempo na procura por vagas livres, infrações sobre 

estacionamentos proibidos, estresse por ficarem em busca de vagas sem êxito, necessidades 

de prioridades para as vagas direcionadas ao tipo de necessidades especiais, etc. O objetivo 

foi identificar essas vagas livres de acordo com o perfil da pessoa, nos locais mais próximos 

do seu veículo, com o menor tempo de procura evitando futuros transtornos atendendo toda 

uma demanda e satisfação. É visível o aumento de veículos que circulam nas ruas, estradas e 

rodovias, com isso, fica cada dia mais difícil e estressante sair com seu carro. E para tentar 

ajudar a resolver um pouco destes transtornos, pensamos no uso deste aplicativo para diminuir 

o tempo na procura de vagas disponíveis de acordo com o perfil do usuário. Ele é muito 

prático e simples para uso, alertando o local da vaga desejada no menor tempo e melhor 

localização. 

 

Palavras-Chave: Estacionamento livre. Trânsito. Aplicativo. Vagas. Satisfação. 

 

 

ABSTRACT 

This research has provided us with a basis for thinking about the use of an application that 

facilitates the daily routine of people who use their private transportation to meet their day-

to-day needs and find it difficult to find vacancies in private parking lots, in shopping malls, 

in urban areas, etc. Some of the hypotheses attested to solve this problem were lost time in the 

search for free vacancies, infractions on prohibited parking lots, stress for staying in search 

of unsuccessful places, needs for priorities for vacancies directed to the type of special needs, 

etc. The objective was to identify these vacancies according to the profile of the person, in the 

places closest to his vehicle, with the least time of search avoiding future disorders attending 

to all demand and satisfaction. The increase of vehicles that circulate in the streets, roads and 

highways is visible, making it harder and more stressful to get out with your car. And to try to 

help solve some of these inconveniences, we think about using this application to reduce the 
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time in search of available positions according to the profile of the user. It is very practical 

and simple to use, alerting the location of the desired vacancy in the shortest time and best 

location. 

 

Keywords: Parking, free. Transit. Application. Vacancies and satisfaction. 

 

 

1 Introdução 

Pensando no uso deste aplicativo, para facilitar o cotidiano das pessoas que 

utilizam do seu transporte particular para suprir suas necessidades do dia a dia e encontram 

dificuldades para encontrar vagas livres em estacionamentos privados, de shopping, áreas 

urbanas, entre outras, estaria disponível em três versões que dependeria da necessidade e 

recursos disponíveis do cliente que adquirir o uso do aplicativo para seu público alvo, o uso 

de sensor nas vagas, para avisar o sistema do aplicativo que acarretará em um custo mais alto 

ou por tempo que o usuário reserva aquela vaga e com mais eficácia do uso da reserva do 

tempo necessário, seria com o suporte de um controlador de acesso que controlaria as vagas 

que se disponibilizaram, antes do tempo reservado e fiscalizar se realmente se encaixam 

aqueles no uso das vagas prioritárias, todas tem o mesmo objetivo, a escolha dependerá do 

tipo de perfil que o cliente e seu espaço físico e demanda se encaixam trazendo o melhor 

retorno financeiro, garantindo a melhor satisfação para seus usuários, com único objetivo 

identificar vagas rápidas de estacionamento livre de acordo com cada perfil. 

 

2 Revisão bibliográfica 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, para contribuir com a busca do tema 

estudado neste projeto, envolvendo uma base teórica relacionada a alguns dos problemas que 

nos levou a pensar no uso deste aplicativo. 

O aumento das frotas de veículos nas ruas é assunto que se tornou visível e nítido, 

acarretado por vários fatores que vão desde condições de compra até aumento da população 

em grandes centros urbanos devido à vinda de várias pessoas na busca de novas 

oportunidades de emprego para suprir as necessidades da família, em que, cada vez mais, 

aumenta a dificuldade para encontrar vagas de estacionamento disponíveis. Isso afeta 

diretamente o fluxo do trânsito, causando lentidão, o desgaste físico e as contas pessoais no 

fechamento do mês, se parar pra pensar no quanto que se gasta na busca da vaga. Através 

dessa situação, um economista fez um livro falando sobre o impacto causado em ambas as 

partes: 

 

Esta ação aparentemente inofensiva tem consequências terríveis para o trânsito, 

apenas recentemente identificadas e estudadas. O economista Donald Shoup em seu 

livro “O Alto Custo do Estacionamento Grátis” (sem tradução para português) 

calcula que cerca de 30% do trânsito no centro de grandes cidades, como Los 

Angeles, é gerado por motoristas procurando uma vaga para estacionar (LING, 

2016). 

 

Nesse trecho, pode-se ter uma breve noção do conteúdo e do quão importante este 

assunto se configura para melhoria do cotidiano. Às vezes, acaba não tendo muita 

importância, mas, sem dúvida, trata-se de um assunto essencial a ser tratado e diagnosticado 

com possíveis soluções. De acordo com o DETRAN SP, “o aumento da frota em Campinas 

(SP) é 4,6% maior do que o aumento populacional, e isso têm contribuído com a busca por 

vagas” (AUMENTO..., 2016). 

Isso foi uma consequência de incentivos fiscais para compra de veículos durante 

os governos Lula e Dilma, facilitando créditos para que as pessoas obtivessem um poder 

http://www.amazon.com/High-Cost-Parking-Updated-Edition/dp/193236496X
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maior de compra, que acarretou num aumento significativo no número de veículos que circula 

nas ruas de grandes centros metropolitanos, como no caso de Campinas. 

E, com este novo cenário, vieram dificuldades para encontrar vagas disponíveis 

para estacionar, seja em sua residência, nas ruas ou estacionamentos. Este fator pode 

influenciar até mesmo na compra de imóvel, pensando que, atualmente, um único casal pode 

obter mais de um veículo, necessitando de residências que atendam com um espaço na 

garagem para os carros, podendo isso acarretar até na desistência da compra, por não atender 

e suprir suas necessidades. 

O problema se tornou comum no cotidiano, devido ao fato de, em muitas 

situações, não se ter vencer o problema. Muitos estão pensando em possíveis soluções para 

estes problemas de encontrar vagas livres para estacionar, de modo que surgem 

desenvolvimento de vários aplicativos para auxiliar na sua procura, obtendo êxito de uma 

forma mais prática e segura. 
 

Além de indicar a localização das vagas, a ferramenta digital permite que os usuários 

notifiquem a existência de outras ainda não mapeadas pela Companhia de Engenharia de 

Tráfego (CET) e que denunciem locais ocupados irregularmente (APP..., 2016). 

 

Assim sendo, podemos encontrar diversas ferramentas que buscam atender o mesmo 

objetivo, sendo gratuitas e algumas precisam do auxílio de GPS, podendo informar os valores 

praticados, horário de funcionamento e vagas disponíveis, disponibilizando a praticidade de 

encontrar a vaga mais próxima do seu local desejado e com o menor preço: 
 

A reportagem de VEJA SÃO PAULO testou os principais apps do mercado na 

Avenida Paulista, no centro e no bairro de Perdizes, na Zona Oeste. Foram levados 

em conta na análise itens como o volume de informações e a usabilidade. O 

vencedor da prova foi o Onde Parar, que recebeu nota máxima em todos os quesitos. 

Em segundo lugar, acabaram empatados o Let’s Park, o Vaga Certa e o ParAli 

(GPS..., 2014). 

 

Em relação às vagas de estacionamento, a utilização das vagas especiais é outro 

problema para ser corrigido, o desrespeito a essa vagas é um problema com ênfase, pois a 

disponibilidade para o condutor deficiente já é bem reduzido e limitado. Várias reclamações 

sobre esse quesito vêm surgindo com grande frequência, perante o aumento de carros nas 

grandes metrópoles, o uso das vagas especiais se torna uma opção, com isso gerando inflações 

e conflitos entre condutores. Visando uma solução para esse problema, o aplicativo celular é a 

ferramenta ideal e eficiente, pois são poucos agentes de trânsito para muitos carros, para 

resolver essas infrações. 

Através dessas informações e do decorrer da nossa rotina diária no trânsito, 

pensamos numa mesma linha de raciocínio para desenvolvimento deste projeto, que seria um 

aplicativo auxiliando na localização de vagas disponíveis o mais perto possível do local que 

se encontra, atendendo suas necessidades e, no caso de algum tipo de deficiência, teria seu 

diferencial. Tudo, pensando no melhor desempenho do uso, pode ser melhorado através de 

pesquisas de campos aplicado nas ruas com aqueles que passam pelo mesmo tipo de 

dificuldade. 

De acordo com Dificuldade... (2015), tem-se a situação “olha daqui, olha daqui e 

nada. Basta, então, aos condutores de veículos a segunda opção, pagar por uma vaga em um 

estacionamento”, que trata da questão de como é difícil encontrar vagas livres para estacionar. 

O uso de aplicativo para estacionamento é bastante útil e quem pode se sentir privilegiado 

dessa situação são os donos de estacionamento que, devido ao grande número de carros nas 

ruas, encontrou no problema de muitos motoristas uma oportunidade de criar sua renda, tendo 

um retorno satisfatório. Um funcionário de estacionamento localizado no bairro Campos 
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Elíseos na cidade de Resende-RJ falou das vantagens para os proprietários, que este 

empreendimento se faz muito lucrativo, pois gira em torno de locações por tempo 

determinados das vagas sendo um ciclo com rotatividade frequente, onde os gastos do 

negócio são muito pouco comparados ao retorno, principalmente se for proprietário do 

espaço. 

De acordo ainda com esse site, em outra situação no centro de Barra Mansa, as 

vagas são tão concorridas que tem momentos que são necessários colocar uma placa na 

entrada do estacionamento, avisando que estão lotados, em sua maioria devido a motoristas 

que pagam por diária ou períodos. Além da dificuldade para encontrar as vagas para 

estacionar, quando a encontram, seja na rua ou pagando pela vaga no estacionamento, 

enfrentam outro problema, que é o fato de que ninguém se responsabilizará caso algo seja 

furtado. Dentro de um estacionamento, no entanto, claramente acaba sendo mais seguro, 

porque sempre vai ter pessoas observando o seu, fazendo valer aquele esforço para pagar seja 

pela diária, ou seja, pelas horas necessárias para resolver suas necessidades próximas ao local. 

Essa grande dificuldade para encontrar vagas para estacionar nas ruas de grandes 

cidades vem só aumentando nos últimos anos. O número de veículos zero que são emplacados 

pelo Detran de RN chegou a dobrar em um período de 8 anos, o registro de 407,356 em 2005 

saltou para 884,239 em 2013, havendo quase 477 mil veículos amais, sendo 60 mil unidades 

por ano, um aumento bastante considerável. Dessa forma, as cidades e metrópoles não estão 

preparadas para comportar esta avalanche de automóveis.  Contudo, os mais afetados com são 

os próprios motoristas, pois, além de enfrentarem grandes congestionamentos e lentidão, a 

busca por vagas de estacionamento acaba se tornando uma guerra. Em Franca, interior de São 

Paulo, dois homens se agridem e partem pra pancadaria por conta de vaga de estacionamento: 

“comerciantes da região mostram que um motorista dá rasteiras e um pontapé em um comerciante 

que insistia que ele tirasse o carro de frente de sua loja” (DISPUTA..., 2017). 

Em São Francisco, na Califórnia EUA, uma pesquisa revela que 34% dos 

congestionamentos são causados por pessoas que buscam vagas para estacionar e, em São Paulo, 

capital, o CENSO 2010 estimou 8 milhões de veículos, uma média de um carro para cada dois 

habitantes. Outro motivo que encontramos bastante se encontra nos centros das cidades, onde se 

têm vagas ocupadas por funcionários ou donos de comércios pelo período de expediente com cerca 

de 8 horas corridas, impedindo a outros usuários ter acesso à vaga, dificultando o comércio da 

cidade. 

Para tentar amenizar essas situações e fazer valer as leis de trânsito, Leandro 

Rocha, chefe de planejamento de fiscalização, explica que necessita aumentar o número de 

agentes de trânsito pelas ruas, principalmente no final e começo de ano e nas datas festivas, 

pois encontrar uma vaga para estacionar é um verdadeiro desafio, principalmente no centro de 

cidades grandes. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os espaços 

apropriados para a permanência de veículos não deram conta da demanda de veículos, tendo 

como consequência a infringência às normas de trânsito. O problema de encontrar vagas 

atinge tanto os condutores de carros quanto os de moto, e os motoristas não temem a multa e 

acabam estacionando em lugares inapropriados. De acordo com os dados da Autarquia 

Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania, 1.618 multas foram aplicadas entre 

os meses de outubro e novembro de 2014, somente por estacionar em local proibido. O déficit 

de vagas atinge a todos, fazendo disto um grande transtorno. 

Com o aumento do fluxo de carro, motorista encontra estacionamento lotado e para 

em uma vaga destinada a idoso ou pessoa com deficiência. Devia a pressa de alguns, condutores 

param em um lugar que não é vaga de estacionamento para ficar mais próximo do local de destino. 

Tais motivos situados são considerados faltos de educação no trânsito e para com o próximo, que 

são comuns em grandes cidades e estados. Pesquisas relatam que a chave a principal para ter um 
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trânsito melhor, visando o bom relacionamento motorista e pedestre, são compreensão, respeito e 

humildade de cada pessoa. 

Assim, pode-se perceber que, com o aumento de automóveis e motocicletas nas ruas 

das grandes cidades e metrópoles brasileiras, encontrar vagas para estacionar virou lance de 

sorte, e o uso da tecnologia pode ajudar a diminuir o impacto desses transtornos. 

Com o avanço da tecnologia, surgem formas para acabar com essas dificuldades 

do condutor brasileiro nas ruas das grandes cidades. Uma equipe de São Paulo, composta por 

engenheiros, administradores e programadores, irá estudar e avaliar cada caso separadamente 

para solucionar o problema, de modo tecnológico e sutil. 

Tendo em vista a gravidade da situação presente, "a solução já existe, que é a área 

azul, porém é preciso modernizá-la, colocando um novo modelo de gestão via web, fiscalizar 

os infratores e puni-los de maneira eficiente”, diz o líder do projeto. 

Contudo, o compromisso é de inserir a tecnologia e a engenharia junto com a 

educação no trânsito para atingir sucesso no projeto criado. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A cada década que vai se passando, é visível o aumento de veículos que circulam 

nas ruas, estradas e rodovias. E, com isso, fica cada dia mais difícil e estressante sair com seu 

carro. Para tentar ajudar a resolver um pouco desses transtornos, pensou-se no levantamento 

da necessidade do uso de aplicativos para diminuir o tempo na procura de vagas disponíveis 

de acordo com o perfil do usuário. 

Para desenvolver este tipo de aplicativo, existem vários tipos de ferramentas 

disponíveis, mas sendo preciso contar com bastante conhecimento e paciência para chegar a 

um bom resultado final. 

Podemos encontrar este tipo de informações e conhecimentos em cursos voltados 

para a área tecnológica e até mesmo em sites especializados na criação de diversos 

aplicativos. 

Em desenvolvimento da pesquisa, foi aplicado um questionário para um grupo de 

cem pessoas para levantar a necessidade do uso deste tipo de aplicativo, e conforme o 

esperado se obteve um resultado favorável a favor desta ajuda tecnológica. 

Muitos declararam que demoram mais de oito minutos na procura de uma vaga 

livre para estacionar e, em muitos casos, encontram vários tipos de dificuldade como carros 

mal estacionados ou ocupando mais que uma vaga, pessoas que ocupam vagas de pessoas 

especiais sem ter necessidade. 

Enfim, devido a vários acontecimentos corriqueiros, este ambiente de trânsito 

acaba tirando muito tempo das pessoas, sem contar o estresse que causa, levando às vezes a 

problemas ainda mais graves como brigas e acidentes desnecessários. 
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4 Resultados e Discussões 

 

 
Figura 1: Tempo gasto ao estacionar em centro de grandes cidades. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Conforme apresentado no gráfico da Figura 1, podemos observar que, com o 

aumento do fluxo de carro no centro das grandes cidades, cada vez está ficando ainda mais 

difícil encontrar vaga para estacionar o mais próximo do seu destino, assim levando o 

motorista agastar mais tempo procurando a vaga. 

 

 
Figura 2: Dificuldade para estacionar no centro da cidade 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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Nesta segunda questão, conseguimos analisar a grande dificuldade que os 

motoristas têm ao encontrar uma vaga para estacionar, deparando-se com inconvenientes que 

impossibilita ao usuário ocupá-la, levando em consideração motorista comum que 

indevidamente utiliza vagas especiais destinadas ao deficiente, gestante, idoso e veículos 

oficiais como bombeiro, ambulância e carros fortes, também vagas destinadas a serviços 

comunitários como zonas carga e descarga. Em outro aspecto, foi possível analisar o fator de 

pessoas que, devido à falta de um bom senso ou por inexperiência, acabam ocupando mais de 

uma vaga ao estacionar seu veículo. Com isso, podemos enxergar a necessidade de 

conscientizar os condutores, e junto aplicar uma medida de gerenciamento e fiscalização das 

vagas. 

 

 
Figura 3: Infrações de trânsito com relação ao uso indevido das vagas 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Em análise a estes dados advindos da terceira questão, podemos constatar que a 

maior parte dos entrevistados já cometeu algum tipo de infração de trânsito ao estacionar o 

veículo, comprovando que o “jeitinho brasileiro” é um dos mais utilizados para que esse fator 

aconteça, comprovando-se que apenas uma pequena parte dos entrevistados demonstra 

coerência e adere aos tópicos da lei e não comete nenhum tipo de infração sobre o quesito 

estacionamento. Assim, concluímos que, nesta questão, destacou-se a importância do fator de 

autoanálise que os próprios condutores fizeram em relação a suas condutas na hora de 

procurar e utilizar uma vaga de estacionamento, visto que é preciso melhorar a prática cidadã 

ao compartilhar o espaço público. 
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Figura 4: Aplicativo que auxilia na busca de vagas 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Com relação à quarta pergunta do questionário aplicado, grande porcentagem dos 

entrevistados alega que a vinda do aplicativo facilitaria a organização ao encontrar uma vaga 

para estacionar, principalmente nas grandes metrópoles, em que pessoas encontrariam melhor 

uso do aplicativo. No entanto, há uma pequena porcentagem de pessoas que acha a chegada 

do aplicativo desnecessária, que não solucionaria o problema existente. Com isso, podemos 

observar que grande parte dos entrevistados considera a solução mais eficaz para o problema 

na hora de estacionar. 

 

5 Considerações Finais 

Conforme apresentado nesse projeto, analisamos a dificuldade de encontrar vagas 

no momento de estacionar seus veículos e a imprudência em estacionar em lugares proibidos 

e preferenciais nas grandes metrópoles. Unimos ideias, referência estatística e análise de 

dados, que apontaram resultados positivos para a criação de aplicativo para facilitar o 

estacionamento. Com isso, montamos uma solução para o problema atual, diante do aumento 

de veículos em massa nas grandes cidades brasileiras. 

Através de pesquisas e debate em grupo, confirmamos a necessidade de se criar 

um aplicativo para facilitar e solucionar o problema existente no dia a dia do condutor. Nosso 

conceito de inovação traz a praticidade de auxiliar o usuário e facilitar no momento de 

encontrar uma vaga disponível em poucos minutos, tendo o propósito de diminuir o tempo 

gasto, que vem vencendo um grande fator negativo para encontrar a vaga. 
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Assim, concluímos que o uso futuro deste aplicativo poderá facilitar o cotidiano 

das pessoas que utilizam do seu transporte particular, para suprir suas necessidades do dia a 

dia utilizando vagas livres em estacionamentos privados, de shopping, áreas urbanas. 
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RESUMO 

Esta pesquisa investigou a seguinte pergunta-problema: “O que faz com que muitas 

residências sejam construídas sem atender as normas regulamentadoras da construção civil?” 

As hipóteses investigadas foram: 1- Desconhecimento do proprietário das normas 

regulamentadoras da construção civil; 2- Recusa de atender as normas por parte do 

proprietário; 3- Falta de recursos; 4- Incompatibilidade de projetos; e 5- Má qualidade do 

material. O objetivo desta pesquisa foi buscar todas as normas atuais que regem uma 

construção civil para que esta possa atender os pré-requisitos exigidos pelo estado. E também 

mostrar os motivos que levam proprietários de construções comerciais a não atender essas 

normas. Os problemas na construção civil podem ser evitados quando utilizado indicativos 

dados pelas seguintes obras: O planejamento, orçamento e controle de projetos e obras, 

Aspectos teóricos e práticos da construção civil e Técnicas de construção. Foi realizada uma 

pesquisa de Levantamento, em que pretendemos, através de consultas em bibliotecas, acervos 

e sites acadêmicos, buscar todo embasamento teórico para o desenvolvimento desta pesquisa, 

bem como informações em instituições como o CREA. Pesquisamos todas as normas e leis a 

serem seguidas, para a construção de uma obra segura e coerente aos padrões previamente 

exigidos. Coletamos, em órgãos públicos e na ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), os procedimentos para a execução da obra desde o seu início até a sua conclusão. 

Na pesquisa de campo, coletamos dados quantitativos ao procurar obras visualmente com 

ausência de formalidade. Nossa pesquisa de campo foi realizada em áreas onde serviços 

foram executadas sem qualquer tipo de fiscalização ou acompanhamento profissional. 

 

Palavras-Chave: Importância da profissão de engenharia. 

 

 

ABSTRACT 
This research investigated the following question-question: "What causes many homes to be 

built without complying with the regulatory norms of construction?" The hypotheses 

investigated were: 1-Unknown owner of the regulatory norms of construction; 2- Refusal to 

comply with the rules by the owner; 3- Lack of resources; 4- Incompatibility of projects; And 

5- Poor quality of the material. The objective of this research was to find all the current 

norms that govern a civil construction so that it can meet the prerequisites required by the 

state. And also show the reasons that lead commercial building owners not to meet these 
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standards. The problems in construction can be avoided when using indicative data from the 

following works: The planning, budget and control of projects and works, Theoretical and 

practical aspects of construction and Construction techniques. A survey was carried out in 

which we intend, through consultations in libraries, collections and academic sites, to seek all 

theoretical basis for the development of this research, as well as information in institutions 

such as CREA. We have researched all the norms and laws to be followed, for the 

construction of a safe and coherent work to the standards previously required. We collect, in 

public agencies and ABNT (Brazilian Association of Technical Standards), the procedures for 

the execution of the work from its beginning to its conclusion. In the field survey, we collected 

quantitative data when searching for works visually with no formality. Our field research was 

conducted in areas where services were performed without any type of supervision or 

professional monitoring. 

 

Keywords: Importance of the Engineering Profession. 

 

 

1 Introdução 

Hoje a construção civil representa uma das maiores conquistas da humanidade. 

Em termo de desenvolvimento, é a prova concreta de que somos capacitados para desenvolver 

projetos de grande realização, com esforço e dedicação. No entanto, veem-se ainda muitas 

construções sendo realizadas sem a devida regulamentação exigida. É importante que seja 

atendida a norma regulamentadora e que haja a participação do engenheiro civil em seu 

processo para garantir uma construção segura e eficaz. 

Este trabalho trouxe informações de que uma obra desorganizada e mal feita não é 

normal, embora não seja incomum ocorrer. A qualidade dos projetos atuais apresentados na 

construção de um empreendimento está cada vez menor, deixando de ser confiável e causando 

inúmeros problemas, tais como: falta de planejamento e de organização do trabalho. É comum 

dar início aos trabalhos sem que se tenha pensado nos problemas e os resolvidos, antes 

mesmo de surgirem. E, sendo assim, boa parte das coisas é resolvida de forma improvisada no 

canteiro, e isto não deveria ocorrer, não podendo ser aceito. 

Esse tipo de dificuldade poderia ser evitado com um bom projeto, pois as falhas 

deste podem acarretar numa má qualidade da edificação. A consequência é uma grande 

dispersão de esforços, perda de tempo, muitos erros e retrabalhos. Um dos maiores problemas 

é a falta de planejamento e de organização no trabalho. É comum surgirem problemas mesmo 

antes do início das obras, como falta de mão de obra qualificada, desrespeito às normas 

técnicas, tolerância a erros, desperdícios de material, falta de treinamento, falta de segurança e 

de condições adequadas de trabalho. Sendo assim, boa parte dos problemas é resolvida de 

forma improvisada no canteiro de obras. A consequência é um grande desperdício de 

esforços, tempo e trabalho. Há causa de acidentes que podem acontecer por despreparo e a 

contratação de mão de obra não especializada ou qualificada, bem como uso de produtos de 

baixa qualidade. 
 

2 Revisão Bibliográfica 

Atualmente a complexidade das obras na construção civil requer cada vez mais a 

presença do profissional. O engenheiro deve fazer o acompanhamento de tais obras do início a 

sua conclusão. Mas a realidade às vezes é outra. Gerenciar um projeto envolve uma série de 

processos que, no final, resume-se em dados para tomada de decisão. Iniciar uma metodologia 

de gerenciamento requer uma equipe capacitada para dar o suporte necessário à obra. A falta 

do profissional qualificado pode acarretar uma sucessão de falhas, sendo as mais comuns 

"falta de mão de obra qualificada, desperdícios de tempo e material, entre outros. A ausência 
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de gestão pode ser bem exemplificada em empreendimentos públicos ou privados, cujo 

projeto de arquitetura, muitas vezes, é alterado diversas vezes com a obra já em andamento. 

Para alguns especialistas, o risco de revisões de objetivos do projeto e escopo tendem a ser 

mais comuns em projetos de longa duração. Outro problema é a utilização de produtos fora 

das normas técnicas, podendo causar prejuízos inestimáveis à obra. O retrabalho dentro do 

processo construtivo é gerado, muitas vezes, pela falta de planejamento nos processos e a 

consequente geração de retrabalho não deixa de ser um tipo de patologia dentro de uma obra. 

Segundo Neumann (2016), em “Metas de segurança”, muitas normas de projeto 

possuem exigências de segurança, para que não haja acidentes súbitos que podem causar uma 

fatalidade ou danos. O descumprimento de normas legais de projeto existentes resultará na 

reprovação do projeto pela entidade responsável. Para determinar se houve uma questão de 

segurança, não atendida adequadamente por normas técnicas existentes, esta deve ser tratada 

como uma meta específica de projeto, com três fatores que devem ser considerados: primeiro, 

qual é o evento em questão; em segundo lugar, a probabilidade de sua ocorrência; e, por 

último, qual é o impacto da sua ocorrência. Esses três elementos determinam a magnitude do 

risco. E, se o risco for alto o suficiente para ser uma preocupação, então a meta de segurança 

específica de projeto deve ser definida para tratar da prevenção ou redução de seu impacto, 

caso aconteça. 

Temos também os riscos inerentes ao projeto, que envolvem falhas na avaliação e 

compreensão por parte do engenheiro responsável sobre como o projeto irá funcionar 

concretamente. Por exemplo, erros em suposições, em modelos matemáticos, em dados 

coletados para ajudar no projeto ou falha no discernimento ao projetar uma construção que 

sofra acidentes ou fatalidades quando o sistema for usado da forma prevista. E haverá ainda 

os testes de resistência e qualidade dos materiais utilizados em uma construção para saberem 

se foram padronizados e normatizados, além de serem realizados durante a construção para se 

certificar que aqueles utilizados possuem as características assumidas quando o projeto foi 

elaborado, após a construção da estrutura. Mas, antes da sua ocupação para uso, ela deve 

receber um certificado de ocupação (um habite-se) da agência responsável pela inspeção de 

estruturas e verificação de que as normas foram seguidas. 

A normalização tecnologia consolidada permite confiar e reproduzir, infinitas 

vezes, determinado procedimento, seja na área industrial, seja no campo de serviços, ou em 

programas de gestão, com mínimas possibilidades de errar, entre outros aspectos altamente 

positivos. Justamente por isso, a normalização é fascinante. Elaborar uma norma técnica é 

compartilhar conhecimento, promover a competitividade, projetar a excelência e suas 

melhores consequências nos planos econômico, social e ambiental. Como Foro Nacional de 

Normalização, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) dedica-se, desde 1940, a 

disseminar metodologias consagradas e processos inovadores, estabelecendo uma espécie de 

ponte para o desenvolvimento tecnológico de organizações de todos os perfis (ABNT, 2011)  

Desafios, crises e, principalmente, grandes conquistas pontuam a trajetória da 

ABNT e constituem, fundamentalmente, a história da normalização em nosso país. Com 

certeza, essa história merece ser contada. Como é possível produzir um objeto? Seja para uso 

pessoal, seja para uma troca econômica, não basta, para começar, que apenas um homem 

saiba produzir tais objetos. Também não adianta que ele seja capaz de fazê-lo apenas uma 

vez. O produto do trabalho humano é o produto da sociedade humana, e saber fazer alguma 

coisa significa que muitos homens, no presente e no futuro, em qualquer lugar, em qualquer 

tempo, também precisam ser capazes de fazer. Na realidade, o conhecimento teórico ou 

prático, desprovido dos meios para sua conservação e transmissão, pouco significa em si 

mesmo (ABNT, 2011). 

O trabalho humano se torna material por meio de procedimentos, regras, 

instruções, modelos, que podem ser repetidos, ensinados e aprendidos. Sem essa condição 
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fundamental – a expressão do conhecimento em regras compreensíveis pelo outro – a 

civilização material não tem condições de se reproduzir. Ensinar e aprender a criar são atos 

que requerem uma linguagem comum. As sociedades humanas sempre dispuseram de 

instrumentos e instituições capazes de atender a essa exigência. Tão naturais e corriqueiros 

eram, contudo, os veículos da transmissão desse conhecimento, que raramente seus registros 

foram salvos da passagem do tempo. Outras vezes, eles eram tão preciosos que pereceram, 

silenciosamente, cercados pelo segredo da profissão, guardados nos arquivos do Rei. Em 

determinado momento, contudo, na história do Ocidente, certos procedimentos produtivos, 

antes rotineiros ou triviais, limitados a uma atividade econômica ou a uma determinada região 

geográfica, alcançaram um novo patamar (ABNT, 2011). 

A escala social dos empreendimentos humanos, no campo da batalha e na 

economia, tornou evidentes os ganhos em eficiência oferecidos pela melhor organização do 

“saber fazer”. O que antes era regulado pelo hábito ou costume começou a ser impresso em 

livros e transmitido a outro anônimo. A manufatura moderna difere do artesanato individual 

primeiramente pelas diferenças nas técnicas de mensuração. Na manufatura, as partes são 

construídas em conformidade com dimensões ou outras características físicas como definidas 

em um desenho ou especificação. Instrumentos de medida calibrados segundo padrões de 

referência são necessários para assegurar o cumprimento dos requisitos necessários. Um 

artesão individual pode construir seu produto por ajuste ou adequação com uma parte 

correspondente ou segundo o desejo de ser consumidor. Normas não são necessárias e 

frequentemente nenhum instrumento de medição é preciso, uma vez que as características 

podem ser determinadas por ajustes e não por medidas. Um fabricante pode operar um 

conjunto de normas satisfatórias apenas para ele, mas se ele comprar componentes de outros 

ou distribui seus produtos em competição com outros, ou para ser usado em conjunção com 

outros ou com garantia de que cumprirá certos requisitos de desempenho, então normas de 

uso geral são necessárias (ABNT, 2011). 

Nesse sentido de construção ou reforma, devemos estar em conformidade com o 

projeto especificações e dimensões para que não ocorram falhas na construção ou elaboração 

dos projetos, que poderão ser irreversíveis dadas à proporção das edificações, podendo levar a 

desabamento, transtorno e atrasos na entrega da obra. Isso pode até mesmo comprometer a 

segurança de funcionário e terceiros, de modo que transformação ou modificação em 

máquinas para processo de industrialização ou comercialização poderá ser feitos dentro das 

normas vigentes, demostrando desempenho e segurança na operação através dos órgãos 

competentes. Ouve-se falar, no entanto, que em países mais desenvolvidos é bem normal o 

estado interferir diretamente nas construções e reforma. No estado de Massachusetts, na 

cidade de Boston, para reformar uma casa, tem que pegar a autorização na secretaria de obras 

da prefeitura, com planta descritiva, citando quais serão as alterações e o prazo do término da 

obra, a qual fica anexada no local da obra, outra via vai para a brigada do bombeiro. Isto 

significa que, nestes locais, dificilmente terão obras irregular ou em áreas de risco, como 

casas em encostas e áreas de risco de desabamento. 

A partir dessa transformação, a norma técnica, em seu sentido moderno, 

começava a nascer. Primeiro, naturalmente, por estímulo direto do Estado; depois, pelas 

exigências crescentes da manufatura industrial. Permitindo a construção de marinhas de 

guerra e de armamentos em série, ou oferecendo simplesmente maior confiança na aquisição e 

no uso de produtos industriais, o “como fazer”, no sentido técnico da expressão, começava a 

ser publicado, divulgado e preservado de forma sistemática. Assim, imposta pelos governos 

aos seus fornecedores ou resultado do mero entendimento de engenheiros, cientistas e 

empreendedores, a normalização técnica avançará por séculos, graças aos impulsos sucessivos 

da internacionalização do comércio e da produção e das vagas de inovação tecnológica. Mais 

tarde, terão seu peso próprio as novas exigências da proteção ao consumidor, à saúde humana 
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e ao meio ambiente (ABNT, 2011). 

Nesse sentido, a norma técnica traz a marca da cultura e da economia capaz de 

criá-la, em que o Estado comanda as relações econômicas e sociais, direta será sua influência 

sobre sua produção e organização. O conhecimento tecnológico foi disseminado por 

universidades e empresas privadas, ele nascerá de múltiplas fontes. Por fim, quando os países 

ordenarem suas relações em um cenário de paz, a norma técnica emergirá. Compreender a 

trajetória da Norma Brasileira, portanto, exige o exame de muitos detalhes: as práticas sociais 

que regem a absorção e a transmissão do conhecimento, os diferentes estágios da civilização 

material, as relações entre a sociedade e o Estado, o papel social do cientista e do intelectual, 

do artífice e do engenheiro. Este exame oferece, com facilidade, seus marcos históricos mais 

importantes, como a constituição dos sistemas produtivos pré-industriais, a adaptação da 

cultura europeia, a emergência como nação independente, a formação da comunidade 

científica, a industrialização, as várias correntes de absorção de tecnologia e o convencimento 

das elites governantes. Por fim, a criação e a trajetória da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

Não é difícil documentar cada um desses passos. Mais relevante do que o registro 

histórico, será ampliar a compreensão da ideia da normalização no Brasil. Afinal, a norma 

técnica tem a mesma relevância que uma sociedade ou cultura atribui ao conhecimento, à sua 

preservação e à sua transmissão. Um estudo com esse desenho tem como objeto, na verdade, 

as lições que podem ser aprendidas, as lições que ficarão para o futuro. A história da 

normalização brasileira começaria, contudo, a ser contada quando, nas primeiras décadas do 

século XX, o interesse das elites brasileiras no transporte ferroviário foi substituído pelo 

entusiasmo com o automóvel e com a civilização urbana criada pela estrada de rodagem. Não 

é por acaso, assim, que se vê o engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza (1843-1927) na 

origem do que pode ser considerada a primeira instituição de pesquisa tecnológica do Brasil: 

o Gabinete de Resistência de Materiais da Escola Politécnica, formalmente criado em 1899. 

Em torno dessa instituição, seriam formados os laços entre engenheiros europeus, promotores 

do uso do concreto armado na construção civil e da pesquisa tecnológica aplicada no Brasil 

(ABNT, 2011). 

A participação estrangeira começa pela chegada ao Brasil, em 1903, do professor 

Wilhelm Fischer, da Eidgenossische Technische Hochschule, de Zurique, para dirigir o 

Gabinete e acompanhar a instalação de seus equipamentos. Dois anos depois, o Grêmio 

Politécnico já publicava um Manual de Resistência de Materiais. Ao final da década, as 

primeiras construções de prédios e pontes em concreto armado, com o uso de cálculos 

científicos e testes de materiais, são registradas no Brasil. A expansão do uso do concreto 

armado Também contou como direto interesse de escritórios estrangeiros no mercado de 

construção brasileiro. O engenheiro francês François Hennbique é ativo desde a primeira 

década do século XX, e a firma alemã do pioneiro dos estudos científicos sobre concreto, 

Gustav Adolph Wayss, operava no Brasil, de forma indireta, desde 1913 e, oficialmente, 

desde 1924. A importância e o pioneirismo do uso do concreto armado no Brasil 

proporcionaram uma extensa lista de recorde na construção de estruturas, incluindo a 

marquise da tribuna de sócios do Jockey Clube do Rio de Janeiro (1926); o edifício 

Martinelli, Em São Paulo (construído entre 1925 e 1929), à época o maior prédio em concreto 

armado do mundo em área; e o célebre edifício “A Noite”, no Rio de Janeiro, construído entre 

1928 e 1931 como o mais alto edifício de concreto no mundo (ABNT, 2011). 

Nenhuma obra, contudo, representa mais o momento vivido pela engenharia 

brasileira nesse momento do que a ferrovia Mairinque-Santos, cuja construção foi dirigida 

pelo engenheiro Humberto Fonseca a partir de 1927. Este lutou durante anos até conseguir 

impor o uso do concreto armado, considerado por muitos engenheiros do Brasil e da Europa 

como material inadequado para ferrovias por causa da fissuração e do carregamento 
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repetitivo. A dificuldade de justificativa era enorme por falta de experiência estrangeira, por 

falta de conhecimento tecnológico e principalmente pelo interesse dos ingleses de venderem 

seus perfis de aço (ABNT, 2011). As vantagens econômicas eram bem particulares. Todo o 

material de construção seria nacional; as pontes de concreto de uma estrada, ao contrário das 

pontes de aço, podiam ser construídas em qualquer ordem e o transporte dos materiais podia 

ser feito de forma bem mais simples. Os perfis metálicos também não podiam ser 

uniformizados, porque precisavam ser adequados ao traçado, enquanto as pontes de concreto 

podiam ser feitas na forma de módulos. O pioneirismo do esforço no mundo e sua escala no 

Brasil dependeram, naturalmente, de pesquisa realizada no próprio país, sobre o uso do 

cimento e sobre a resistência dos materiais empregados (ABNT, 2011). 

Não admira, portanto, que a intensidade das atividades do Gabinete levasse à sua 

transformação no Laboratório de Ensaios de Materiais, em 1926, sob a direção do engenheiro 

Ary Torres. Em seu Boletim nº 1, o Laboratório publicaria justamente um trabalho de Torres, 

Dosagem de Concretos, como registra Vasconcellos: Constitui uma obra histórica, servindo 

de base para tudo o mais que se fizesse no Brasil e até hoje ainda é utilizada para ministrar aos 

alunos as primeiras noções de dosagem. Como será visto à frente, a combinação entre as 

atividades de Ary Torres e o triunfo da tecnologia do concreto armado no Brasil está na raiz 

da criação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2011). 

Na construção civil, já tem 881 normas para cumprir, e as principais são: 

 

NBR 11706/2004: norma técnica que define padrões para vidros na 

construção civil. 

NBR 13531/1995: trata sobre a elaboração de projetos de edificações. 

NBR 14037/1998: diz respeito à operação, uso e manutenção de edificações. 

NBR 13867/1997: fala sobre o revestimento interno de paredes e tetos com 

pasta de gesso. 

NBR 15965-3/2014: define o sistema de classificação da informação da 

construção e processos da construção. 

NBR 16280/2015: apresenta regras e condições para reformas em edificações. 

NBR 16337/2014: fornece princípios e diretrizes gerais para o gerenciamento 

de riscos em projetos. 

NBR 16366/2015: discorre sobre a qualificação e perfil de profissionais 

telhadistas para a construção civil. 

NBR 5354/1977: estipula condições para instalações elétricas prediais. 

 
3 Procedimentos Metodológicos 

Foi realizada uma pesquisa de levantamento, em que, através de consultas em 

bibliotecas, acervos e sites acadêmicos, buscamos um embasamento teórico para o 

desenvolvimento desta pesquisa, bem como informações em instituições como o CREA. 

Pesquisamos todas as normas e leis a serem seguidas, para a construção de uma obra segura e 

coerente aos padrões previamente exigidos. Coletamos, em órgãos públicos e na ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), os procedimentos para a execução da obra desde 

o seu início até a sua conclusão. 
Na pesquisa de campo, coletamos dados qualitativos ao procurar casas 

visualmente com ausência de formalidade na construção civil, durante uma semana, coletando 
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fotos e, assim, chegamos aos resultados a partir de dados obtidos. Nossa pesquisa de campo 

foi realizada na Rua Sete de Setembro, rua principal de Sumaré (SP), registrando obras que 

estão sendo executadas sem acompanhamento devido do profissional do setor de construção 

civil, num total de construções. Em todas elas, foram constatadas negligências de técnicas em 

segurança e a ausência de um responsável. 
 

4 Resultados e Discussão 
Ao sairmos a campo, nos deparamos com diversos tipos de problemas nas 

construções encontradas, como falta de isolamentos e trabalhadores sem seus devidos EPI’s 

(capacete, botas, cintos e luvas), a regularidade maior, porém, estava na falta de um 

profissional responsável para supervisionar e fiscalizar o acompanhamento devido a tais 

obras. 
 

 
Figura 1: Fachada sem tela protetora. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

 

 
Figura 2: Área sem sinalização: construção sem placas protetoras, área sem isolamento. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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Figura 3: Trabalhador sem EPI Elaborada. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Na Figura 1, constatamos as seguintes irregularidades: falta da tela protetora sobre 

a fachada a ser reconstituída; no mesmo local, havia o tablado de proteção, porém não existia 

nenhuma logomarca ou placa identificando a empreiteira ou engenheiro responsável.  

Na Figura 2, observamos que não existiam placas protetoras isolando a área e 

nenhuma sinalização ou placa de identificação sobre o engenheiro responsável. Foram 

realizadas duas visitas ao local e não foi encontrada a presença de quaisquer responsáveis pela 

obra. 

Na Figura 3, vemos uma das maiores imprudências dentro da construção civil. 

Notem que o trabalhador está executando um reparo na faixada do comércio sem tipo de EPI, 

além de o local não estar sinalizado.  

De acordo com a norma NR-35, obriga-se ao empregado o uso do EPI, tais como: 

trava quedas, cinto de segurança tipo paraquedista, capacete com jugular, talabarte ajustáveis, 

botina de segurança e óculos de segurança.   

 

5 Considerações Finais 
É fato que qualquer empresa que não possua um sistema de gerenciamento 

mínimo sobre os seus processos está completamente exposta às variáveis negativas de um 

mercado de trabalho supercompetitivo. 

As empresas de construção civil estão, atualmente, num ritmo muito acelerado de 

realização de empreendimentos, e o número dessas empresas cresceu consideravelmente. 

Destaque mesmo terá aquela empresa conceituada pelos resultados positivos no que tange à 

aplicação eficiente de recursos materiais e financeiros, prazos respeitados, qualidade nos 

produtos entregues, entre outros. 

As ferramentas, portanto, estão completamente disponíveis, os profissionais estão 

se preparando cada vez mais e as oportunidades de negócio estão ao alcance daqueles que 

enxergarem lá na frente às vantagens da implementação de uma cultura voltada a 

Gerenciamento de Projetos que possa contribuir para a melhoria do quadro atual das obras 

desconstrução civil. 

Novas tecnologias adotadas na construção civil estão chegando aos canteiros de 

obras, com benefícios para construtoras, trabalhadores e consumidores. As inovações 
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abrangem de técnicas construtivas a sistemas de Gestão de Projetos; de máquinas que 

aumentam a segurança dos operários ao reaproveitamento de materiais reciclados. Para as 

empresas, as vantagens incluem a redução nos custos e prazos de entrega, a valorização dos 

empreendimentos e o aumento da competitividade em licitações públicas. Essas tecnologias 

devem ser utilizadas visando otimizar a gestão. 
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RESUMO 

Para alcançar o objetivo que foi proposto nesta pesquisa, a abordagem foi desenvolvida em 

duas etapas, sendo a primeira, por meio de pesquisa bibliográfica através de internet, livros, 

artigos e revistas. Em seguida, foi realizada uma pesquisa documental, com base nos arquivos, 

documentos e índices, fornecidos pelo dono e Engenheiro Responsável pela empresa 

TECSEG Segurança do Trabalho, localizada em Hortolândia, interior de São Paulo, e isso 

garantiu dados para se realizar uma análise qualitativa. Posteriormente, com a análise dos 

documentos e informações coletadas, procedeu-se o estudo das causas e possíveis soluções. 

 

Palavras-Chave: Construção segura. Trabalho em Altura. NR 35. Equipamento de Proteção 

Individual. 

 

 

ABSTRACT 

In order to reach the objective that was proposed in this research, the approach was 

developed in two stages, the first one, through bibliographic research through the internet, 

books, articles and magazines. Next, a documentary research was carried out, based on the 

files, documents and indexes, provided by the owner and Engineer Responsible for the 

company TECSEG Segurança do Trabalho, located in Hortolândia, in the interior of São 

Paulo, and this guaranteed data to perform a qualitative analysis. Subsequently, with the 

analysis of the documents and information collected, we proceeded to study the causes and 

possible solutions. 

 

Keywords: Safety at Work. Working at Height. NR 35. Individual Protection Equipment. 

 

 

1 Introdução 

A maioria dos acidentes que ocorrem no local de trabalho seria evitada se os 

equipamentos de segurança fossem utilizados de maneira correta e os funcionários 

recebessem treinamento adequado em relação ao uso correto e a importância da prevenção. 
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Esta pesquisa se justifica, pois, com base nos estudos desenvolvidos, é possível investigar as 

causas dos acidentes e apontar em qual parte do processo há falhas. Sendo assim, além deste 

projeto conter informações que podem ajudar na identificação das falhas, apresenta algumas 

formas de solucionar esses pontos. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

Para que um trabalho seja realizado, devemos seguir algumas normas de 

segurança que são compatíveis para cada função, no entanto, nosso foco principal neste 

relatório de pesquisa é analisar e sugerir melhorias do trabalho em altura segunda a norma 

NR35, que regulamenta o trabalho em altura, o qual veio para unificar todas as outras normas 

existentes abrangendo os mais variados tipos de trabalho em altura, que expõe o trabalhador a 

risco de queda. A norma não caracteriza algum tipo de serviço e sim abrange qualquer tipo de 

serviço em altura, com prioridades, em que se fala primeiro em risco zero, o qual possibilita 

que o trabalhador em altura trabalhe no chão.  

Exemplo: troca de lâmpadas em luminárias, abaixando a luminárias por correntes; 

também EPI coletivo como uma rede de proteção. Como solução também pode usar um 

cinturão e seus variados modelos, que é um dos principais equipamentos de segurança para 

trabalho em altura e sua não utilização como um fator de alto risco para queda, cada cinturão 

sendo usada para sua função, como restrição de movimentos, retenção de queda, 

posicionamento no trabalho, acesso por corda. Esses são exemplos de retenção de queda 

(Cinto). Outro fator também muito importante é que a norma trouxe um sistema de segurança 

que abrange a parte do resgate, fazendo análise de risco do planejamento do trabalho e do 

treinamento para atender as situações de cada ambiente. 

Em busca de melhorias, é fundamental que os funcionários estejam capacitados e 

equipados com os melhores equipamentos e traga maior mobilidade e segurança no seu dia a 

dia. O uso de equipamentos de segurança segundo as exigências do TEM, NRS, e outras 

normas podem ser aplicadas no trabalho de várias formas diferentes como manutenções das 

escadas, andaimes e outros. Nos trabalhos de pouco tempo, devem ser estudadas as 

informações que abrangem frequência de circulação, funcionários que irão realizar o serviço, 

duração da utilização, evacuação em caso de perigo. Deve sempre ser garantido um local de 

trabalho seguro, sem depender de questões financeiras. Para não haver risco de queda, as 

equipes devem ter grades ou sistemas de proteção coletiva que forneça segurança equivalente, 

sempre resistente. 

É classificada como trabalho em altura qualquer atividade acima de dois metros 

de altura que haja riscos iminentes de queda. A atenção redobra quando as atividades 

realizadas são em lugares altos. De acordo com Comachi, Gerente de Segurança do 

Trabalho do IMTEP dos maiores grupos de saúde empresarial do Brasil, a grande maioria dos 

acidentes de trabalho em altura é devido ao não cumprimento das normas de saúde e de 

trabalho, em especificas NR 35. É importante analisar as atividades e as condições do 

ambiente de trabalho: vestimenta correta ao caso de ventos e chuvas. 

Essas medidas devem ser seguidas de forma que as pessoas que estejam 

realizando o trabalho devam:  

- Usar todos os equipamentos necessários para a realização do trabalho em altura; 

- Sempre considerar e planejar medidas que reduzam o risco de acidentes; 

- Verificar se os equipamentos estão de acordo com as normas e dentro do prazo 

de validade; 

- Checar se o equipamento suporta o peso dos trabalhadores que irão prestar o 

serviço; 

- Certificar-se se os trabalhadores são competentes para realizar o trabalho; 

- Ter proteção contra queda de objetos; e 
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- Checar se os equipamentos estão bem conservados. 

Segundo a Norma Regulamentadora, todos os empregadores que não seguem e 

cumprem a legislação trabalhista estão submissos a multas graves, conforme o número de 

empregados, em caso de persistência, embaraça ou reincidência. A verificação do valor pode 

aumentar ainda mais, quando o agente de inspeção do trabalho constatar situação de risco 

grave e iminente à saúde ou integridade física do trabalhador, podendo ter outro tipo de 

penalidade. Neste caso, ele poderá propor à autoridade eficaz a imediata interdição do 

estabelecimento, setor ou equipamento ou, ainda, embargo parcial ou total da obra.  

Equipamentos que são utilizados para a realização de trabalho em altura: 

- Ascensor de punho: serve para a ascensão em cordas de material têxtil;  

- Cinto paraquedista: é indicado para atividades em alturas superiores a dois metros, 

quando existem riscos de queda do trabalhador; 

- Magnésio: Possui a função de diminuir a umidade das mãos que ficam 

escorregadias com a transpiração; 

- Mosquetão: São utilizados para garantir segurança em ancoragens, facilitando a 

rotina do trabalhador e garantindo a ele mais segurança durante o desenvolvimento da função 

atribuída; o de aço é o mais recomendado para escaladas e transporte de materiais durante 

trabalhos verticais. Os mosquetões são indispensáveis durante escaladas em rochas e 

alpinismo. 

Riscos de acidentes que podem ocorrer no dia a dia são: 

* Escada de mão: quedas no chão, quedas de objetos na cabeça e choque elétrico. 

* Andaimes: quedas no mesmo nível, desmoronamento da estrutura (construção 

em geral), queda de objetos na cabeça, choque elétrico e queda em níveis diferentes. 

E, independente da plataforma, deve ser sempre usado EPIS e possuir 

conhecimento acerca de suas atividades. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

Para alcançar os objetivos estabelecidos nesta pesquisa, duas partes foram 

desenvolvidas: a teórica, com base nas pesquisas feitas através de livros e sites referentes a 

NR 35 e os padrões exigidos para segurança de atividades desenvolvidas em trabalho em 

altura. A pesquisa prática foi realizar a análise de dados dos documentos RAT (Relatórios de 

Acidentes de Trabalho) da empresa TECSEG - Segurança de Trabalho, situada em 

Hortolândia, interior de São Paulo. O número total de RAT (Relatórios de Acidentes de 

Trabalho) analisados foi de 100, sendo referentes aos anos de 2014 (50), 2015 (40) e 2016 

(10). 

A TECSEG - Segurança do Trabalho, a partir dos dados levantados de acidentes 

de trabalho em 2014, que apresentou um alto percentual, promoveu projetos que possuem 

valores de prevenção à saúde e segurança dos trabalhadores, uma vez que estes itens são 

inseridos, lembrados e discutidos em todos os seus projetos de trabalho, o que permitiu uma 

grande melhoria, de modo que, no período de três anos, teve uma melhora de 100% no índice 

de acidentes com terceiros. 

 

4 Resultados e Discussões 

Para melhorar o desenvolvimento e a segurança dos trabalhadores terceirizados, 

buscou-se implementar uma série de requisitos para que o trabalhador possa realizar seu 

trabalho com segurança, entre eles: 

O programa de treinamentos envolve basicamente quatro etapas, que são elas: 

diagnóstico, aplicação, implementação e avaliação/acompanhamento. 

Os tipos de comportamentos proporcionados através de mudanças do treinamento 

são: aumentar o conhecimento das pessoas, melhorar as habilidades e destrezas, desenvolver e 
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modificar comportamentos, elevar o nível de abstração e ajudar a pessoa a desenvolver ideias 

e conceitos. 
 

Fi

gura 1: Acidentes de trabalho em altura na TECSEG – Segurança do Trabalho. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

O ano de 2014 foi o mais crítico com o índice de 50 acidentes, sendo eles 40% por 

falta e mau uso EPI’S, equipamentos incorretos e em péssimas condições de trabalho,40% por 

falta de treinamento,20% descuido e assumir posição/postura insegura. A empresa não tinha 

nenhuma matriz e base nas normas de segurança do trabalho, após o índice alarmante deste 

ano, começaram a implementar ordens de serviços, buscando sempre minimizar os riscos. 

No ano de 2015, foi possível observar o começo das melhorias, pois o número de 

acidentes reduziu 10% em um ano, havendo uma margem de 25% de acidentes causados por 

falta de EPI’s corretos para a realização do serviço e 15% por falta de treinamento baseado na 

NR35, tendo 60% postura insegura no procedimento do trabalho. 

No ano de 2016, conseguiu-se unificar toda a empresa adotando novas medidas de 

segurança e equipamentos novos para melhorar a parte de desenvolvimento, funcionários 

novos e antigos se especializaram, buscando trabalhar com uma margem de erro zero. Neste 

ano, teve-se um índice de apenas 10 acidentes no total, sendo eles por falta de planejamento e 

suporte da parte técnica e, entre esses dez, 6 foram por falta de vistorias e 4 foram por postura 

insegura. 
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Figura 2: Controle Estatístico de Acidentes na TECSEG – Segurança do Trabalho. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Buscando a melhoria, programou-se e implementou-se na empresa estudada um 

painel de controle estatístico de acidentes, que mostra o desenvolvimento positivo para as 

necessidades de melhorias, conforme mostra a Figura 2. 
 

 
Figura 3: ANO de 2014 na TECSEG – Segurança do Trabalho. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

No ano de 2014, pôde-se observar, conforme Figura 3, que o maior fator de 

acidentes foi devido a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 

inadequados. 
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Figura 4: ANO de 2015 na TECSEG – Segurança do Trabalho. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

No ano de 2015, constatou-se que houve redução nos acidentes causados pelo 

fator de EPI’s inadequados, isso se sucedeu devido a empresa começar a se enquadrar nos 

padrões estabelecidos pela NR 35, conforme Figura 4. 
 

 
Figura 5: ANO de 2016 na TECSEG – Segurança do Trabalho. 

Fonte: Elaborada pela própria pesquisa. 

 

No ano de 2016, foi notável a redução no número de acidentes, conforme Figura 

5, sendo possível eliminar os fatores Equipamentos de Proteção Individual inadequados e 

Falta de Treinamento dos funcionários. Sabe-se que ainda não foram solucionados todos os 

fatores prejudiciais, mas deve-se considerar a evolução da empresas nos padrões exigidos pela 

NR 35. 
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5 Considerações Finais  

Com base na análise de dados dos documentos que foram apresentados no projeto 

de pesquisa referente ao índice de acidentes dos últimos anos da empresa TECSEG que está 

localizada na cidade Hortolândia, podemos concluir que os acidentes são causados por duas 

causas principais, utilização incorreta dos EPIS ou ter o EPI incorreto para determinada 

função ou atividade e falta de capacitação dos funcionários por meio de cursos palestras. E 

perceptível também que, no ano de 2014 a 2016, o índice de acidentes teve uma redução 

considerável e pôde-se constatar que a redução teve origem a implementação e capacitação 

dos funcionários de orientação e instruções de como se portar e como manusear os EPIS. 
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