
Ergonomia na Construção Civil 

Profª Engª M.Sc. ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DARÉ 



Introdução 
 A construção civil exerce um importante papel 

social no país por absorver uma boa percentagem 
da mão-de-obra nacional. 

 Essa mão-de-obra apresenta baixa qualificação e 
baixo grau de instrução formal, estando sujeita a 
situações de trabalho adversas. 

 O trabalho é realizado ao ar livre, exposto a 
intempéries. O trabalho é predominantemente 
manual exercendo grande esforço físico, com 
jornada de trabalho em posturas inconvenientes, 
movimentos repetitivos e utilizando equipamentos 
com ruídos elevados. 

 Nesse sentido, procurou-se fazer uma revisão dos 
riscos ergonômicos na construção civil. 

 



A utilização da ergonomia na 

construção civil  
 A ergonomia é ferramenta de estudos visando a 

melhoria da qualidade de serviços na construção 
civil. 

 A obtenção da qualidade significa para as 
empresas a sua sobrevivência num mercado cada 
vez mais exigente e competitivo. 

 A melhoria das condições de trabalho é um fator 
significativo para alcançar-se bons níveis de 
qualidade e produtividade. É importante analisar o 
ambiente de trabalho e o índice de produtividade 
e qualidade, procurando soluções que amenizem 
as cargas de trabalho, preservando a saúde do 
trabalhador e deixando apto a produzir com mais 
eficiência a sua tarefa. 

 



O que é ergonomia? 

 “A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao 
homem. Envolve o ambiente físico, os aspectos 
organizacionais de como o trabalho é programado e 
controlado para produzir os resultados desejados.” 

 

 Ela visa a transformação das condições de trabalho a fim 
de que elas sejam melhor adaptadas aos trabalhadores. 

 

 Dados e conhecimentos ergonômicos: apóiam e orientam 
o planejamento e a execução de medidas preventivas de 
acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais, como 
também reduzem o desconforto físico do trabalhador, 
aumentando assim a eficiência do trabalho. 

 

 Riscos ergonômicos: fatores fisiológicos e psicológicos. 
Alterações no estado emocional comprometendo a saúde, 
segurança e produtividade dos trabalhadores. 





Análise ergonômica na construção civil 

 Indústria da construção civil: 

– grande importância econômica pela capacidade 
de gerar empregos diretos e indiretos 

– Problemas: condições de trabalho dos 
operários, baixa qualificação e altos índices de 
acidentes. 

 Através do diagnóstico encontrado na análise de 
uma atividade do trabalhador em seu posto de 
trabalho é possível atingir mais rapidamente, de 
forma mais segura e a um menor custo, os 
objetivos visados em termos da melhoria das 
condições de trabalho e, sobretudo, em termos 
operacionais: confiabilidade, qualidade e 
produtividade. 

  
 

 



    Avaliação da adaptação do trabalho às 
características psicofisiológicas dos 
trabalhadores: é necessário que se realize uma 
análise ergonômica do posto de trabalho 
abordando no mínimo as condições de trabalho 
conforme estabelecido nas normas 
regulamentadoras do trabalho. 

  

 A intervenção ergonômica pode ser feita através 
de: observação direta, registro das diversas 
variáveis fisiológicas do trabalhador, medidas do 
ambiente físico (ruído, iluminação, vibração, 
temperatura, umidade, etc.)  

 

Análise ergonômica na construção civil 





 Organização do Canteiro 
 Cuidados durante a montagem 

 

– localização de cada elemento e das centrais de produção 

– atentando para o fluxo de materiais e pessoas 

 

 Cuidados após a montagem 

 

– O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo 
e desimpedido, principalmente nas vias de circulação, 
passagens e escadarias 

–  O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser 
regularmente coletados e removidos 

 

 Problemas podem ocorrer 

– falhas no planejamento e na programação da obra 

– Acidentes de trabalho 



Condições Ambientes  

 A construção civil é um 
ambiente hostil, e 
desenvolve sob 
influência de agentes 
físicos e químicos, tais 
como: calor, vibrações, 
ruídos e poeira. 

 

 As medidas tomadas 
para minimizar o 
desconforto do operário 
é muito difícil, pois essas 
medidas são provisórias. 

  



Segurança no trabalho  

Principais causas do elevado índice de acidentes 

– falta de planejamento adequado 

– utilização inadequada de materiais e equipamentos 

– erros na execução 

– alta rotatividade de mão-de-obra 

– más condições de trabalho nos canteiros 

– terceirização indevidamente realizada  

– treinamento precário 

– ausência ou uso incorreto de equipamentos de proteção 

 

 Papel da empresa 

– O mínimo que as empresas devem fazer é seguir a Norma 
Regulamentadora do Trabalho (NR-18 - Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção)  





A visita 

 Foi visitado um canteiro de obras na cidade 

de Bauru – SP, localizado na Avenida 

Getúlio Vargas, quadra 18, s/n .  

 Fase de fundação, porém executando 

tarefas diversas, tais como: preparo e 

lançamento do concreto, montagem e 

colocação das formas, armação das 

ferragens.  



A visita 

 Foram verificados os  riscos ergonômicos, 

analisando a postura de trabalho, o esforço 

físico, os movimentos repetitivos, o ruído e 

a vibração. 

   No total, foram observados 15 operários, 

distribuídos entre pedreiros, carpinteiros,  

ferreiros. 



A visita 

 PEDREIRO: 

 POSTURA -  postura inadequada durante o preparo 
da massa na própria obra, utilizando a betoneira. 

 FORÇA - Ao transportar o concreto nos carros de 
mão. 

 PESO - levantamento de peso excessivo quando o 
trabalhador carregava o balde cheio de terra de dentro 
do tubulão. 

 MOVIMENTOS REPETITIVOS - atividade de retirar o 
concreto do carro-de-mão e colocar no local da 
concretagem 

 RUÍDOS –  utilização da betoneira 

 VIBRAÇÃO – utilização do vibrador, para adensar o 
concreto já na forma. 



 



 CARPINTEIRO: 

 POSTURA – Postura errada na junção 
das formas de compensado através de 
pregos. 

 

 PESO -  carga bastante pesada durante 
o transporte dos painéis de compensado do 
local de armazenamento para o local da 
montagem dos mesmos. 

 

 RUÍDO – utilização da serra elétrica. 



 FERREIRO 

 

 POSTURA – Postura errada durante a armação da 
estrutura.  As posturas dominante eram as inclinadas e as 
totalmente inclinadas,  apresentando estas um grande 
esforço na coluna dos trabalhadores. 

 

 PESO – necessários de 4 a 5 homens para colocar a 
armadura dentro de um tubulão. O peso estimado por volta 
dos 200 kg. 

 

 MOVIMENTOS REPETITIVOS – Na armação das 
ferragens, onde os trabalhadores precisavam torcer o 
punho várias vezes. 



 



 



 



Conclusão 

 Existem, na construção de edifícios vários riscos 
ergonômicos que afetam a saúde dos operários, 

  É preciso fazer uma identificação e uma 
associação de cada tipo e atividade, para que se 
torne mais facil a aplicação de uma solução. 

 Há a necessidade de uma intervenção 
ergonômica na etapa de estrutura da construção 
de edifícios, que só terá resultado favorável se 
houver uma real conscientização do trabalhador. 
Isso só será possível quando ele conhecer os 
riscos inerentes à sua atividade, bem como as 
suas possíveis conseqüências. 



OBRIGADA !!! 


