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RESUMO 

 

Este estudo apresenta uma pesquisa sobre a adequação de um canteiro de obras 
em tempos de pandemia do novo coronavírus para proteção da saúde dos seus 
colaboradores. No ambiente laboral deve-se dar proteção a todos os trabalhadores 
que realizam suas atividades laborais, de modo que o empregador deve extinguir 
todos os riscos que podem causar acidentes de trabalho, bem como dá proteção e 
segurança para que possam exercer suas funções.  Nesse mesmo sentido, por 
determinação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde deve-se 
criar protocolos sanitários e ações preventivas para que não haja disseminação do 
novo coronavírus em diversos setores econômicos e sociais. O Objetivo geral deste 
estudo é analisar a caracterização de um Canteiro de obras, denominado Estação 
de Bombeamento - Ramal do Agreste localizado no Município de Arcoverde-PE, 
diante das recomendações da segurança do trabalho e da pandemia no novo 
coronavírus. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, em um canteiro de 
obras, denominado Estação de Bombeamento - Ramal do Agreste, localizado no 
Município de Arcoverde-PE, aplicando um questionário aberto com o engenheiro de 
segurança e o responsável pela obra. A conclusão apontou que a obra conta com 
diversas ações protetivas e preventivas da Covid-19, incluindo programas, 
capacitações e recomendações para lidar com esta nova doença, como o PCMAT, 
envolvendo sinalizações em diferentes setores da obra, uso obrigatório de máscara 
facial e higienizar as mãos com álcool em gel 70% e/ou água e sabão, 
distanciamento social, conscientização dos colaboradores e demais ações que 
promove a segurança e saúde do trabalhador.  
 
Palavras-chaves: Pandemia. Novo Coronavírus. Saúde do Trabalhador. Segurança. 
Canteiro de Obras.  
  



 

ABSTRACT 

 

This study presents a survey on the suitability of a construction site in times of the 
new coronavirus pandemic to protect the health of its employees. In the work 
environment, protection must be given to all workers who carry out their work 
activities, so that the employer must eliminate all risks that can cause work accidents, 
as well as provide protection and safety so that they can perform their duties. In this 
same sense, as determined by the World Health Organization and the Ministry of 
Health, sanitary protocols and preventive actions should be created so that the new 
coronavirus does not spread in various economic and social sectors. The general 
objective of this study is to analyze the characterization of a construction site, called 
Pumping Station - Ramal do Agreste located in the city of Arcoverde-PE, given the 
recommendations of work safety and the pandemic in the new coronavirus. The 
methodology used was a case study, in a construction site, called Pumping Station - 
Ramal do Agreste, located in Arcoverde-PE, applying an open questionnaire with the 
safety engineer and the person responsible for the work. The conclusion indicated 
that the work has several protective and preventive actions by Covid-19, including 
programs, training and recommendations to deal with this new disease, such as 
PCMAT, involving signs in different sectors of the work, mandatory use of a face 
mask and sanitizing hands with 70% alcohol gel and/or soap and water, social 
distancing, awareness of employees and other actions that promote the safety and 
health of workers. 
 
Keywords: Pandemic. New Coronavirus. Worker's health. Safety. Construction site. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A construção civil é um setor que possui muitos colaboradores em seu 

canteiro de obras, desde o planejamento das etapas construtivas a serem realizadas 

até a construção de pavimentos, limpeza e entrega final da obra. Em cada momento 

da construção, existem diversos profissionais que atuam em diferentes serviços ao 

mesmo tempo, interagindo com máquinas pesadas e leves, matéria prima 

diversificada, com materiais de proteção individual e coletivo, bem como interação 

entre os próprios trabalhadores, para realizar serviços em conjunto.  

De acordo com Pereira e Azevedo (2020) é um dos setores com um fluxo 

grande de trabalhadores, ocupando uma média de 6,740 milhões de colaboradores 

no mundo, o que requer uma gestão de pessoas e processos, com regras do 

cotidiano do setor, e dentre eles têm a prevenção contra acidentes e preservação da 

saúde dos trabalhadores. Com isso, diante de tantos trabalhadores no canteiro de 

obras, é importante, e recomendado pelas normas regulamentadoras existentes no 

Brasil, que haja a proteção quanto à saúde de todos os trabalhadores 

Nos dias atuais, o uso de equipamentos de proteção, seja individual e 

coletivo, são importantes para dar proteção a todos os trabalhadores, além de 

programas, como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção Civil (PCMAT), para que se evite acidentes de trabalho, e 

que eles desenvolvam doenças e limitação quando a realização das atividades 

laborais (SILVA, 2020). Os equipamentos de proteção devem ser ofertados pelas 

empresas, para que o trabalhador desempenhe suas funções para maior e melhor 

produção, e evitar acidentes diversos.  

No entanto, no final de 2019 surge um novo vírus vindo da China, espalhando 

pelo mundo a pandemia da COVID-19 (doença nominado como SARS-CoV-2), o 

que resultou até o ano de 2021 uma das maiores crises mundiais de saúde e 

economia, fazendo milhões de vítimas pelo mundo todo. Estudos apontam que o 

novo coronavírus surgiu na cidade de Wuhan, na China, mas não se sabe ao certo a 

origem e quem foi o primeiro caso desta nova doença, que circulou no território 

chinês antes de causar a atual pandemia, espalhando por países no mundo 

(MASCARENHAS et al., 2020). 

Sabe-se da grande taxa de contaminação desse novo vírus, que pode ser 
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transmitido pelas gotículas de saliva, e ainda pode causar um grande número de 

mortes, principalmente para aqueles grupos considerados de risco, como 

hipertensos, obesos, pessoas com problemas renais, etc. Por essa razão, todos os 

setores sociais e civis deveria adotar medidas para evitar o risco de contaminação e 

potencializar a prevenção da COVID-19 que diversos profissionais pudessem 

realizar suas atividades laborais para aqueles setores considerados essenciais 

(VASCONCELOS; CÂNDIDO; HEINECK, 2020).  

O Decreto nº 10.344, de 11 de maio de 2020, criado pelo Ministério de Saúde 

do Brasil, aponta que a Construção Civil é classificada como uma atividade 

essencial, a partir de considerações e ressalvas da ADI 6341 (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade) na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) defere autonomia 

aos entes federados (Estaduais e Municipais) para a imposição de medidas para 

enfrentamento da pandemia neste setor.  

Dessa forma, durante o ano de 2020 e até agosto de 2021, existe uma grande 

preocupação pela necessidade de realizar ações e medidas para desenvolver as 

atividades gerenciais e construtivas no canteiro de obras, para possibilitar a 

segurança e a diminuição de riscos de contaminação pela COVID-19 entre os 

trabalhadores da construção. 

 Os construtores ou donos de empreendimentos devem criar ações e 

programas para evitar a contaminação do novo coronavírus, e oferta os EPI’s 

necessários para que todos se protejam, além de outros materiais indicados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar a disseminação do vírus, como o 

álcool em gel a 70% e o distanciamento social. Além destas ações, os trabalhadores 

devem ser orientados sobre a importância da prevenção e dos cuidados a serem 

tomados nas atividades, para que não haja contaminação da COVID-19, e não 

venham a ter complicações.  

  É importante que todos conheçam as ações a serem tomadas no canteiro de 

obras em tempos de pandemia, principalmente nas formas de evitar a 

contaminação, da distribuição dos EPI’s e a importância de utilizá-los, principalmente 

os profissionais da construção civil, como engenheiros, tecnólogos, técnicos e outros 

que fazem parte do planejamento e execução da obra, para orientar a todos que 

atuam em atividades laborais em canteiros de obras. Por isso esta pesquisa irá 

contribuir para divulgar como foram desenvolvidas as ações para preservar a saúde 

de colaboradores em canteiros de obras em tempos de pandemia. 
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Assim, este estudo tem por problema-questão: Quais ações estão sendo 

realizadas em um canteiro de obras localizado no Município de Arcoverde-PE, diante 

das recomendações da segurança do trabalho e da pandemia no novo coronavírus? 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar a caracterização de um Canteiro de obras, denominado Estação de 

Bombeamento - Ramal do Agreste localizado no Município de Arcoverde-PE, diante 

das recomendações da segurança do trabalho e da pandemia no novo coronavírus.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

⮚ Conhecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s); 

⮚ Analisar o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 

da Construção Civil (PCMAT) da empresa pesquisada;  

⮚ Conhecer as recomendações de órgãos competentes sobre a prevenção do 

Novo Coronavírus em ambientes de trabalho; 

⮚ Observar as ações preventivas quanto à contaminação de casos de Covid-19 

no canteiro pesquisado; 

⮚ Analisar o PCMAT da empresa e sua relação com ações preventivas da 

Covid-19.  
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3.   METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa utilizou o estudo de caso, em um canteiro de obras, 

denominado Estação de Bombeamento - Ramal do Agreste, localizado no Município 

de Arcoverde-PE. Na oportunidade, foi apresentado a finalidade da pesquisa ao 

responsável pela obra e ao engenheiro, para que apresentassem ações realizadas 

durante a pandemia do novo coronavírus, na tentativa de evitar a contaminação e 

preservar a saúde dos trabalhadores.  

 

3.2 Coleta e Análise dos Dados 

 

Foi aplicado um questionário aberto com o engenheiro da obra para ter 

conhecimentos sobre programas e ações que foram realizados durante a pandemia 

do novo coronavírus, para garantir a segurança do trabalhador. O questionário foi 

aplicado pela autora em uma conversa informal durante a visita ao canteiro de obras 

no dia 23 de junho de 2021, no turno da manhã. O questionário foi composto de 

doze questões juntamente com o preenchimento da tabela do PCMAT que se refere 

à disponibilidade de EPI’s pela empresa aos colaboradores. Para o registro do 

acervo fotográfico foi utilizada a câmera do celular Iphone 7 da marca Apple. 

 A análise dos dados aconteceu por meio do estudo das respostas apontadas 

no questionário, comparando com as recomendações das normas regulamentadoras 

da Construção Civil quanto à segurança do trabalho, dando enfoque no uso dos 

EPI’s e da implantação e execução do PCMAT. Ainda, um estudo sobre as 

recomendações da OMS para evitar a contaminação pela COVID-19, considerando 

o trabalho da construção civil como atividade essencial. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os acidentes de trabalho ocorrem em diferentes situações, como através de 

ferramentas, manuseio de máquinas, e outros, sendo uma ocorrência inesperada, 

geralmente ocorrendo por meio do contato físico do empregado com algum objeto, 

substância ou exposição a ambiente nocivo no local de trabalho, podendo causar 

lesões, doenças e até a morte (ARAÚJO; SANTANA; SALOMÉ, 2020).  

No setor da construção civil existem diversos fatores que levam a ocorrência 

de acidentes de trabalho, o que requer que engenheiros civis realizem estudos sobre 

a segurança nos canteiros de obras para poder colocar em prática certos cuidados, 

visto que em obras de pequeno porte deve existir a presença de técnicos de 

segurança e naquelas de grande porte é exigido a um profisisonal da engenharia a 

criação de programas e ações para prevenir acidentes (HENRIQUE; FEITOSA; 

ARAUJO, 2017). 

 Araújo, Santana e Salomé (2020) ainda destacam quatro formas de acidentes 

de trabalho, que ocorrem com maior frequência: 

 

● O acidente que contribuiu para a morte, perda ou redução da capacidade do 

segurado para o exercício laboral, ainda que o acidente não tenha sido a 

causa exclusiva; 

● O acidente sofrido pelo empregado no horário e local de trabalho em 

consequência de atos de terrorismo, sabotagem, agressão, desabamento, 

inundação, imprudência, negligência ou imperícia de companheiro de 

trabalho, ou ainda, ofensa física intencional ocasionada por disputa de 

trabalho; 

● As doenças oriundas da contaminação, por acidente, do empregado em plena 

atividade laboral; 

● O acidente ocorreu fora do horário e local de trabalho, em viagem do 

empregado a serviço da empresa. 

 

No canteiro de obras, existe uma grande preocupação quanto à saúde dos 

trabalhadores, para tanto existem ações a serem planejadas e adotadas quanto à 

segurança no trabalho, como a implantação da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), estudar a ergonomia na empresa, a utilização de EPIs, prevenção 



 

15 

 

de acidentes, a qualidade de vida no trabalho e os Direitos Humanos.  

Com os casos de acidentes de trabalho em diferentes empresas no Brasil, 

muitas delas estão adotando as recomendações da legislação nacional quanto à 

prevenção dos acidentes e a preservação da saúde dos trabalhadores. Uma dessas 

iniciativas é a CIPA. De acordo com Araújo, Santana e Salomé (2020) trata-se de 

uma comissão formada pelo empregador e empregados, com a missão de preservar 

a saúde e a integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que de alguma 

forma estão presentes na organização.  

Com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pelo Decreto-Lei nº 229, de 

26 de fevereiro de 1967, houve uma grande inovação da legalização da forma de 

prevenir o trabalhador, e os maiores impactos foram na segurança e higiene do 

trabalho, dando maior ênfase na organização da CIPA nas empresas, passando a 

ter com maior intensidade a proteção ao trabalhador.  

Esta Lei aponta que os objetivos da CIPA são (BRASIL, 1967): 

 

● Observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho; 

● Solicitar medidas para reduzir até eliminar ou neutralizar os riscos existentes; 

● Discutir os acidentes ocorridos, encaminhando relatório ao SESMT e ao 

empregador; 

● Solicitar medidas que previnam acidentes semelhantes; 

● Orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes. 

 

A CIPA está presente na Norma Regulamentadora (NR) nº 5, e deve ter uma 

comissão composta por membros representantes do empregador e do quadro de 

empregados, onde os primeiros são indicados pelo empregador (tanto os titulares 

como os suplentes) e os demais por votação pelos empregados, permanecendo no 

mandado por 1 ano, podendo ser reeleito pelo mesmo período.  

De acordo com a NR-5 (2014) o principal objetivo da CIPA é a prevenção de 

acidentes e doenças que são decorrentes do trabalho, de modo a se tornar 

compatível permanentemente o trabalho, e assim, prevenir a vida e promover a 

saúde do trabalhador. Para Gonzalez, Barros e Melo Júnior (2019) na CIPA existe a 

oportunidade de relatar as reais condições de trabalho dos empregados no setor da 

construção civil que atuam, e dessa forma evitar e reduzir os riscos de acidente 

durante as atividades laborais. Quando existir algum acidente, a comissão deve 
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investigar os motivos que levaram a tal situação e eliminar o risco para não provocar 

um novo acidente, com ações e evidenciar o uso de equipamentos de segurança e a 

observação de normas regentes no Brasil.   

As principais atribuições da CIPA são descritas por Araújo, Santana e Salomé 

(2020) como sendo: 

 

 

 

 

Figura 1 - Atribuições da CIPA 

 

Fonte: Araújo, Santana e Salomé (2020) 
 

O funcionamento da CIPA deve ser realizado diariamente, primeiramente com 

reuniões mensais em um local apropriado e sempre durante o expediente, para que 

todos participem e possam ver as ações realizadas pelos membros da comissão. 

Nesse momento são apresentados setores na empresa que contenham riscos de 
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acidentes graves e iminentes, acidente fatal e, a melhor forma para prevenir tais 

situações inconvenientes (ARAÚJO; SANTANA; SALOMÉ, 2020).  

 Gonçalves (2000), citado por Araújo, Santana e Salomé (2020), descreve que 

a ergonomia é a ciência que estuda a forma de adaptação do trabalho do homem 

em seu ambiente de trabalho, de modo a realizar adequação das atividades laborais 

e evitar o desgaste prematuro de suas potencialidades profissionais, evitar acidentes 

e otimizar o sistema de trabalho.  

 De acordo com Araújo, Santana e Salomé (2020) os agentes ergonômicos 

são: 

 

 

Figura 2 - Agentes Ergonômicos 

 

Fonte: Araújo, Santana e Salomé (2020) 
 

 Existem diversos tipos de agentes ergonômicos envolvidos com a empresa e 

com o trabalho laboral, realizado pelos empregados, e estão relacionados a 

diferentes situações no ambiente de trabalho, podendo resultar em acidentes de 

trabalho, caso não haja intervenções ergonômicas para prevenir acidentes.  

 Para Araújo, Santana e Salomé (2020), os benefícios da ergonomia para 

empresa dizem respeito à diminuição de lesões, aumento da produtividade, melhoria 

da qualidade de vida no trabalho, formalização e cumprimento da legislação que 

está em vigor no Brasil e a diminuição do absenteísmo.  

 A Ergonomia é regida pela NR-17, que descreve condições mínimas de 

conforto físico e mental que uma empresa deve oferecer para que a saúde do 

empregado não seja prejudicada, sem acidentes de trabalho e doenças laborais. 

Para Gonzalez, Barros e Melo Júnior (2019) a referida NR oferece informações e 

esclarecimentos sobre os riscos ergonômicos e os procedimentos adequados na 

organização do trabalho, mobiliário, transporte e descarga de materiais, de forma 

que o trabalhador não sofra acidentes. Além destas informações, esta norma 
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descreve a duração da jornada de trabalho do trabalhador, a forma de execução de 

tarefas, sua rotina, conforto e outros.  

Com relação aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), os 

trabalhadores devem ter consciência quanto a sua importância e utilização no 

ambiente de trabalho. Araújo, Santana e Salomé (2020) afirmam que a empresa 

deve fornecer aos empregadores todos os EPIs para realização do trabalho seguro e 

com qualidade, fazendo com que eles se sintam seguros e saudáveis no momento 

de trabalhar.  

Fraga et al. (2014) apresentam que os EPIs são ferramentas essenciais para 

prevenção de acidentes no momento em que o trabalhador está no ambiente laboral, 

e que a proteção e a segurança no trabalho deve ser realizadas para antecipar as 

possíveis causas de acidentes, identificando cada uma delas.  

 

Figura 3 - Principais EPIs utilizados pelos trabalhadores. 

 

Fonte: Monte seu projeto (2017) 

A NR-6 é a norma que regulamenta os EPIs, e descreve que este tipo de 

equipamento representa um dispositivo de uso individual, destinado à proteção da 

saúde e da integridade física do trabalhador.  

 Os principais EPIs descritos na NR-6 estão descritos no quadro 01 a seguir.  
 

Quadro 01 – Equipamentos de Proteção Individual 

Proteção Equipamento de 
Proteção Individual 

Finalidade 

Proteção da cabeça Capacete 
Impactos sobre o crânio 
Choques elétricos 
Agentes térmicos 

Proteção de olhos e face Óculos Contra partículas volantes 
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Luminosidade intensa 
Radiação ultravioleta e infravermelha 

Protetor facial 
Contra partículas volantes 
Radiação ultravioleta e infravermelha 
Contra riscos de origem térmica 

Proteção auditiva Protetor auditivo Contra níveis de pressão sonora 

Proteção respiratória 

Respirador purificador 
de ar não motorizado 

Proteção das vias respiratória contra poeiras, 
névoas, fumos e radionuclídeos 

Respirador purificador 
de ar motorizado 

proteção respiratória, capuz ou capacete para 
proteção das vias respiratórias contrapoeiras, 
névoas, fumos e radionuclídeos e ou contra 
gases e vapores 

Proteção do tronco Vestimentas 
Proteção do tronco contra riscos de origem 
térmica, mecânica, radioativa ou 
meteorológica 

Proteção de membros 
superiores 

Luvas 

Contra agentes abrasivos e escoriantes, 
cortantes e perfurantes 
Proteção das mãos contra choques elétricos 
Proteção contra agentes térmicos, biológicos 
ou químicos 
Proteção contra vibrações 
Contra umidade proveniente de operações 
com uso de água 

Manga 

Proteção de braço e antebraço contra choque 
elétrico, abrasivos e escoriantes, cortantes e 
perfurantes.  
Contra umidade proveniente de operações 
com uso de água 
Proteção do braço e antebraço contra 
agentes térmicos e químicos 

Proteção de membros 
inferiores Calçado 

Contra impactos de quedas de objetos sobre 
os artelhos  
Contra agentes provenientes de energia 
elétrica 
Contra agentes térmicos 
Contra agentes abrasivos e escoriantes, 
cortantes e perfurantes. 
Contra umidade proveniente de operações 
com uso de água 

Fonte: NR 6 (2015) 

 

 A lista é ampla, mas são todos essenciais para a proteção dos trabalhadores 

no momento em que estão realizando as atividades diversas no ambiente laboral.  

  Também dentre outros programas existe o Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil (PCMAT), que faz parte 

integrante da NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção Civil. Esta Norma apresenta que este programa deve ter uma instalação 

e execução em estabelecimentos que possuam 20 ou mais empregados, 

contabilizando até mesmo os funcionários terceirizados; deve ser mantido no 

estabelecimento à disposição do órgão do Ministério do Trabalho; é elaborada por 

profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho e sua 



 

20 

 

implantação deve ser responsabilidade do empregador (BRASIL, 2020).  

  Silva (2020) afirma que o PCMAT deve garantir a saúde e a integridade do 

trabalhador, definir atribuições e responsabilidades às autoridades e administradores 

dos trabalhadores que atuam na obra, para que todos desempenhem suas 

atividades com segurança, de modo a intervir no processo produtivo, assegurando a 

eliminação dos riscos que possa afetar o trabalhador durante o processo de 

execução da obra.  

  Ferreira e Jacudi (2019) apresentam que o PCMAT determina metas e 

prioridades nas ações de Prevenção aos Riscos Ambientais na Indústria da 

Construção Civil, e tem por objetivo a busca pela preservação da saúde e 

integridade física do trabalhador, mantendo o controle de todos os agentes 

ambientais através de monitoramento periódico por profissional habilitado na área de 

segurança do trabalho.  

  De acordo com Ribeiro (2018) todas estas etapas e ações devem ser 

cumpridas em sua totalidade para estar em conformidade com a NR 18, pois ao 

instalar tal programa há uma direção dos itens a serem aplicados na obra para 

buscar se adequar às condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho, ou 

seja, no canteiro de obras e realizar atividades diversas com segurança.  

  No quadro seguinte apresenta algumas exigências a serem cumpridas nos 

canteiros de obras.  

 

Quadro 02 – Ações estabelecidas no canteiro de obras presentes no PCMAT 

EXECUÇÃO DESCRIÇÃO 
Criação da CIPA A empresa deve criar a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) centralizada caso tenha na mesma cidade um ou 
mais canteiros de obras com menos de 70 empregados ou criar uma 
CIPA para cada canteiro caso tenha mais 70empregados em cada 
um.  

Fornecimento de EPI Fornecimento de EPI por parte do empregador de forma gratuita, de 
forma segura e adequada ao risco e em perfeito estado de 
conservação.  

Segurança em Instalações 
e Serviços em Eletricidade 

Exige execuções das instalações temporárias e definitivas no 
canteiro de obras de acordo com a NR-10.  

Proteção contra incêndio  Ações realizadas nos canteiros de obras para atender a medidas de 
proteção, de forma eficaz as necessidades de prevenção e combate 
a incêndio.  

Sinalizações  Deve criar sinalizações de segurança no canteiro de obras de acordo 
com a NR-26 sobre algum risco de acidente ou agente de riscos.  

Trabalho em altura  Estar de acordo com a BR-35, onde configura-se como trabalho em 
altura aquela atividade executada acima de 2 metros do nível 
inferior, que haja risco de queda. Assim, obras que contenham este 
tipo de trabalho deve realizar o Treinamento de Trabalho em Altura 
para os colaboradores que atuam nessas condições.   
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Treinamento  Todos os empregados devem receber treinamentos admissionais e 
periódicos, visando a garantia e execução de suas atividades com 
segurança.  

Fonte: da autora (2021) 

 

 Em suma, percebe-se que para elaborar o PCMAT deve-se considerar as 

exigências de outras normas regulamentadora da construção civil, que são 

fundamentais para dar proteção a saúde e a preservação de acidentes no canteiro 

de obras, como: Programa de Prevenção e Riscos Ambientais (PPRA), o Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e a Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET), o Certificado de Trabalho em Altura, a Lista de EPI, entre outros. 

 Desta forma, como afirma Ferreira e Jacudi (2019), o PCMAT é um programa 

muito importante para as atividades realizadas no canteiro de obras, e deve passar 

por constantes revisões, pois a cada etapa construtiva da obra deve ser atualizado 

e complementado, tudo estando relacionado ao cronograma executivo para ser 

tomadas medidas preventivas para ficar em conformidade com cada fase da obra.  

  No final de 2019, em Wuhan na China, surgiu uma nova doença, 

conhecida como SARS-CoV-2, o que despertou um sinal de alerta à população 

mundial, principalmente quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 

que se tratava de uma emergência internacional de saúde pública, ou seja, uma 

pandemia, a partir da contaminação de um novo coronavírus, que dava início no 

ser humano a uma doença viral chamada COVID-19 (SOUSA JÚNIOR et al., 2020).  

  Pereira e Azevedo (2020) afirma que é uma doença de grande poder 

de contágio, e é transmitida de pessoa a pessoa, que ao ser infectada apresenta 

um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios 

graves que podem evoluir a óbito da pessoa acometida pela doença.  

  Assim, para evitar a contaminação e disseminação desta nova doença 

o Ministério da Saúde determinou que as pessoas evitassem aglomerações e 

realizasse a higienização das mãos com álcool em gel a 70% e utilizasse máscara 

facial, além do isolamento e distanciamento social. O mesmo aconteceu com a 

Construção Civil, que mesmo sendo uma atividade essencial, mas deveria dar 

proteção aos seus colaboradores contra esta nova doença.  

  Vasconcelos, Cândido e Heineck (2020) afirmam que no canteiro de 

obras deve ter a preocupação de se desenvolver medidas gerenciais para 

possibilitar a segurança e a diminuição dos riscos de contaminação aos 
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trabalhadores da construção, e com isso impor melhores práticas na gestão do 

canteiro de obras em concordância com as Diretrizes da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, para evitar a contaminação e prevenir a 

todos contra a contaminação pelo COVID-19 na Construção Civil.  

  O Ministério da Saúde ano de 2020 determinou medidas a serem 

adotadas por todos, principalmente pelas empresas e organizações, para evitar a 

contaminação e promover a prevenção do novo coronavírus, estando de acordo 

com as recomendações da OMS (BRASIL, 2020): 

i. Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, 

ou então higienizar com álcool em gel 70%; 

ii. Tossir ou espirar cobrindo nariz e boca com lenço e não com as mãos; 

iii. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas (ao tocar, lavar as 

mãos); 

iv. Manter distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo 

ou espirrando; 

v. Evitar contato físico (abraços, beijos e apertos de mãos); 

vi. Higienizar com frequência quaisquer insumos que forem ser utilizados; 

vii. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e 

copos; 

viii. Manter os ambientes limpos e bem ventilados; 

ix. Evitar circulação desnecessária; 

x. Evitar contato físico com outras pessoas, se estiver doente, principalmente 

idosos e doentes crônicos, e ficar em casa até a eventual melhora; 

xi. Ter hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida e imunidade; 

xii. Utilizar máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de 

saída da residência. 

 

  Vasconcelos, Cândido e Heineck (2020) afirmam que estas medidas 

devem ser realizadas no espaço físico do canteiro de obras, para que os 

colaboradores desenvolvam suas atividades com segurança e saúde, e estejam 

protegidos por medidas de conscientização e educação, para melhorar o ambiente 

de trabalho local.  

  É recomendado pelo Ministério da Saúde que exista o consumo de recursos, 

no manuseio dos resíduos e materiais perigosos, que haja o cuidado com a 
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higienização própria e dos elementos manuseados, juntamente com todo o EPI 

utilizado pelo trabalhador, através da utilização do álcool 70%. O consumo da água 

e energia consciente, para evitar o uso irracional e impactos ambientais, além de 

forma excessiva de desperdício no momento de higienizar as mãos com água e 

sabão. Com relação ao armazenamento e circulação de materiais e equipamentos, 

deve-se haver uma gestão clara de fluxo, bem sinalizado, para evitar aglomerações 

e contatos desnecessários entre os profissionais (BRASIL, 2020).  

  Ainda, é importante que se adeque o uso de EPI e a aplicação de treinamento 

sobre a prevenção contra a COVID-19, para que seja possível manter a produção e 

a preservação da integridade física e da saúde do trabalhador (SILVA, 2020). 

Assim: “nos dias de hoje, são essenciais o uso de EPIs e equipamentos coletivos, 

seguido de acompanhamento médico, ambos sendo fornecidos pelas empresas 

contratantes, para que o trabalhador possa obter um melhor desempenho, e gerar 

uma maior produção para a empresa” (p. 67).  

  No entanto, Pereira e Azevedo (2020) afirmam que desde o início do 

isolamento social, houveram grandes impactos nos setores econômicos e sociais, 

incluindo a construção civil, pois com a paralisação das atividades das cidades, da 

dificuldade de circulação e transporte da população, a possibilidade iminente de 

contágio do novo coronavírus, muitos dos canteiros tiveram de ficar paralisados por 

semanas, como forma de retardar o contágio.  

  Mesmo sendo caracterizado como atividade essencial para a sociedade, 

ainda exista a questão a serem consideradas no canteiro de obras, como os prazos 

acordados a serem cumpridos, a produtividade que passa a ser mais lenta pelo fato 

do isolamento, da distribuição dos materiais e seu fornecimento, dificuldade de 

transporte público e outras vulnerabilidades que podem acometer no trabalho diário.  

  Diante deste cenário, houve uma desaceleração de todo o conjunto 

imobiliário, que ocasionou em perdas na produção, afetando empregos e diminuindo 

a renda de milhares de famílias brasileiras (SILVA, 2020).  

  No entanto: 

 
Embora conscientes do seu papel diante de um ambiente tão controverso e 
inédito, cabe aos empregadores planejar de forma adequada ações de 
prevenção, concentrando-se na gestão do trabalho para minimizar os riscos 
e procurar manter a saúde das pessoas envolvidas nas atividades que 
envolvem a indústria da construção (PEREIRA; AZEVEDO, 2020, p. 75). 
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 Assim, percebe-se que a gestão tem grande contribuição para criar 

programas e protocolos diversos para unificar as atividades no canteiro de obras, 

com medidas que visam a prevenção e a diminuição do contágio da COVID-19.  

 Silva (2020) afirma que é preciso que se tomem tais medidas para que o 

canteiro de obras não se torne um epicentro de contágio do novo coronavírus, pois 

nele está inserido diversos trabalhadores, que podem viver em diferentes regiões 

da cidade, e ao ter contato com o vírus através de algum colega de trabalho, 

afetará os setores construtivo e econômico familiar.  
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5. RESULTADOS  

 

 Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação 

do questionário ao engenheiro de segurança, assim como são demonstradas 

fotografias referentes ao ambiente no dia da visita na Obra Estação de 

Bombeamento - Ramal do Agreste, do Grupo Agis. 

 

5.1 Conformidade do Canteiro de Obras Quanto a Determinação do PCMAT 

 

 Conforme citado pelo engenheiro, o canteiro de obras está de acordo com as 

determinações deste programa, de modo que a empresa além de orientar, apontar e 

eliminar os riscos de acidentes, realiza periodicamente inspeção para manter os 

programas que regem a segurança e a saúde do trabalhador na obra.  

 

Figura 04 – Algumas placas informativas de segurança e saúde dispostas no 

canteiro de obras 
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Fonte: Da autora (2021)  
 

 Na figura 4 observa-se placas informativas relacionadas a segurança no 

trabalho. 

 

5.2 Análise dos Riscos da Obra  

 

 De acordo com o responsável pela obra, foi realizada a análise dos riscos da 

obra no início e no decorrer da obra, e que faz parte de um conjunto de documentos 

que comprovam a sua realização.  

 

5.3 Recomendações Presentes no PCMAT a Respeito de Ações Preventivas e 

Cautelosas com Relação ao Novo Coronavírus  

 

 Conforme o Engenheiro de Segurança da obra, foram tomadas várias ações 

em relação a covid-19, na qual a empresa criou um plano de contingência; 

exemplificando a questão da duplicação da frota de ônibus disponibilizada para o 

transporte dos colaboradores, a sinalização nos locais com placas, inclusive separou 

um alojamento apenas para as pessoas que estão com suspeita da doença, como: 

Viárias, quadros de avisos e placas educativas; e ainda existem alguns carros 

específicos para transportar tais pessoas, quando necessário. 

 

Figura 05 – Ações preventivas contra a covid-19 por meio de placas educativas 

dispostas na obra 
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Fonte: Da autora (2021) 
 

Na figura 5 observa-se placas informativas relaciondas a segurança no 

trabalho. Também, existe na obra a distribuição de kit de máscaras facial, álcool em 

gel a 70%, e disponibilizou um local com lavatório, com água e sabão para todos os 

colaboradores fazerem a higiene das mãos.  

 

 

 

5.4 Quantitativo de Colaboradores Positivados com a COVID-19  

 

 Segundo o responsável da obra, dos 3000 trabalhadores, 258 atestaram 

positivo e 11 estavam afastados no momento de realização da pesquisa, por 

estarem com sintomas da covid-19.  

 

5.5 Tempos de Pandemia e o Uso de EPI’s 

 

 A política adotada pela empresa é a conscientização do uso destes 

equipamentos, na qual foi perceptível que existe uma política séria e comprometida 

por todos, pois além da distribuição gratuita de EPI’s na admissão dos 

trabalhadores, existem 07 técnicos em segurança do trabalho, 03 engenheiros e 01 

auxiliar que acompanham e cobram o uso destes durante as atividades laborais de 

forma correta e consciente, principalmente aqueles voltados para a proteção contra 
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o  novo coronavírus, como: o distanciamento na realização das atividades laborais e 

no uso da máscara facial, como observado nas figuras seguintes.   

 

Figura 6 – Uso dos EPI’s e EPC’s pelos trabalhadores na obra 

    
Fonte: Da autora (2021) 
 

Na figura 6 observa-se o uso de EPI’s de maneira adequada. 
 

5.6 Penalidade para o Trabalhador ao Recusar ou for Encontrado Sem Usar os EPI’s 

 

 Conforme o Engenheiro de Segurança, quanto à  penalidade caso o 

trabalhador se recuse ou for encontrado sem usar os EPI’s, bem como sem realizar 

os cuidados de proteção contra a disseminação da covid-19, nestas circunstâncias 

apresenta-se uma advertência verbal, e caso persista a situação, será realizado a 

advertência por escrito e por último a demissão por justa causa.  

 

5.7 Local Específico para Armazenamento Correto dos EPI’s 

  

 Segundo o Engenheiro de Segurança o armazenamento e os cuidados com 

estes equipamentos são de responsabilidade do empregado, e são disponibilizados 

04 almoxarifados para atender a todos os colaboradores.  

 

5.8 Conhecimentos dos Colaboradores Sobre a Importância da Saúde e Segurança 

do Trabalho no Canteiro de Obras 
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 Conforme o Engenheiro de Segurança, há o conhecimento por parte dos 

colaboradores, pois todos passaram por treinamento introdutório, tem a gestão de 

DCMS todas as segundas, quartas e sextas-feiras, onde todos passam por 

treinamentos específicos através de palestras e minicursos com temas relacionados 

à segurança, saúde e meio ambiente. Nestes momentos, também, são realizados 

treinamentos para o uso correto dos EPI’s e, EPC’s, principalmente em trabalho em 

altura e em programas de proteção contra a covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Demarcação do distanciamento social entre os trabalhadores e placas de 

sinalizações  
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Fonte: Da autora (2021)  
 

Na figura 7 observa-se as demarcações do distanciamento social assim 

placas informativas relacionadas a segurança no trabalho.  
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 Um dos temas mais trabalhados nas palestras é com relação ao 

distanciamento social entre os trabalhadores, tanto no momento de realizar suas 

tarefas laborais como também nas horas de refeição.  

 Ainda, foi observado na visita a todos os locais do canteiro de obras o uso de 

alguns equipamentos de proteção individual e coletiva por parte dos trabalhadores, 

que podem ser observados no quadro a seguir.  

 

 

 

 

 

Quadro 03 – Ações estabelecidas no canteiro de obras presentes no PCMAT 
 

Equipamentos de Proteção Individual e 
Coletiva Disponibilizados pela Empresa 

SIM NÃO 

Capacetes X  
Óculos X  
Protetor facial X  
Protetor auditivo X  
Luvas de Segurança X  
Mascaras e Respiradores X  
Máscara facial X  
Alcóol em gel 70% X  
Vestimentas X  
Calçados X  
Tem telas Tapumes X  
Cinturões de Segurança com Dispositivo Trava-
queda 

X  

Cinto de Segurança Tipo Paraquedista X  
Fonte: Da autora (2021) 

 

 Percebe-se que estes equipamentos são de uso essencial para os 

trabalhadores na obra, e foi perceptível que os trabalhadores utilizam-nos, o que foi 

reforçado pelo apoio dado pelos engenheiros de segurança e os técnicos, 

distribuindo junto com o empregador e reforçando sua importância nos cursos e 

palestras de formação e demais momentos educativos.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O referido estudo teve como objetivo fundamental analisar a 

caracterização de um Canteiro de obras, denominado Estação de Bombeamento - 

Ramal do Agreste, localizado no Município de Arcoverde-PE, diante das 

recomendações da segurança do trabalho e da pandemia no novo coronavírus. 

Nesse sentido, foi proposto refletir sobre as ações realizadas pelo engenheiro de 

segurança e pelo responsável da obra sobre a prevenção e disseminação da covid-

19 no ambiente laboral.  

 Com a pesquisa realizada in loco, foi perceptível que foi imposta 

mudanças significativas para proteger a saúde do trabalhador no momento de 

realização de seus serviços no canteiro de obras, como palestra e capacitações 

sobre a prevenção desta nova doença, incluindo as formas de prevenção, 

distanciamento social dos colaboradores no momento de realização das atividades 

no canteiro de obras, uso de EPI’s específicos para proteção individual contra o 

novo coronavírus (máscara facial, álcool em gel 70%,, higienização das mãos com 

água e sabão), placas de sinalizações, uso individual de equipamentos na atividade 

laboral, e outros, que são essenciais para conscientização dos trabalhadores.  

 Com o total de 3000 trabalhadores, apenas 258 atestaram positivo para 

Covid-19 e 11 encontravam-se afastados no momento da pesquisa, por estarem sob 

suspeita de contaminação. É importante ressaltar que não houveram mortes devido 

a Covid-19 e nem por acidentes de trabalho até o momento em que essa pesquisa 

estava sendo realizada. 

 Ainda, todas as ações são revistas e intensificadas em programas oficiais 

da empresa, como no PCMAT e nos cursos de capacitação realizados 

periodicamente, como visto na pesquisa realizada, que dão maior seguridade para 

ambas as partes: na obrigatoriedade do empregador e na proteção do trabalhador 

no canteiro de obras. Também, a fiscalização realizada pelos profissionais da 

segurança, como engenheiros e técnicos, é essencial para que todos estejam em 

conformidade com as recomendações dos órgãos de saúde.  

 Enfim, este estudo contribuiu para observar quais foram as mudanças e 

adaptações ocorridas em canteiros de obras para proteger os trabalhadores 

atuantes contra a Covid-19, mudanças envolvem os programas existentes na 

empresa, planos de ações, adequação do ambiente laboral e investimentos em 
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EPI’s. É importante que sejam observadas que a proteção da saúde do trabalhador 

vai além do ato de extinguir o risco de acidente em setores do canteiro de obras, é 

essencial que esteja em conformidade com as leis vigente no país, atuando de 

acordo com os decretos estaduais e municipais e em conformidade com as 

recomendações da OMS e do Ministério da Saúde.  
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APÊNDICE A: Questionário de caracterização do Canteiro de obras Durante a 

Pandemia denominado Estação de Bombeamento. 

 

 
1. O canteiro de obras está em conformidade com as determinações do 

PCMAT? 

 

2. Quais são as recomendações no que se refere ao distanciamento social em 

relação ao Covid-19? 

 

3. Quantos trabalhadores atestaram positivo para Covid-19? 

 

4. Qual a política adotada na empresa em relação a cobrança dos EPI’s? 

 

5. Há alguma penalidade se o trabalhador for pego sem usar os EPI’s? 

 

6. Há um Local de armazenamento dos EPI’s e EPC’s? 

 

7. Há Sinalização em áreas comuns e áreas de risco? 

 

8. Os colaboradores têm conhecimento sobre a importância da Saúde e 

Segurança do Trabalho no canteiro de obras?  

 

9. A empresa tem um técnico de segurança acompanhando os colaboradores? 

 

10. Os colaboradores passaram por treinamentos para utilizar os EPI’s e EPC’s? 

 

11. Foi feita uma Análise de Riscos da Obra? 

 

12. A obra está bem sinalizada? 
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Quadro  – Ações estabelecidas no canteiro de obras presentes no PCMAT 
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva 
Disponibilizados pela Empresa 

SIM NÃO  

Capacetes   
Óculos   
Protetor facial   
Protetor auditivo   
Luvas de Segurança   
Mascaras e Respiradores   
Vestimentas   
Calçados   
Tem telas Tapumes   
Cinturões de Segurança com Dispositivo Trava-queda   
Cinto de Segurança Tipo Paraquedista   
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