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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e 

profissionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada para 

trabalhadores e pessoas expostas a exclusão social. 

Além disso, o Pronatec visa à ampliação de vagas e expansão das redes 

estaduais de educação profissional. Ou seja, a oferta, pelos estados, de ensino 

médio concomitante com a educação profissional e a formação inicial e continuada 

para diversos públicos. 

No CETAM o PRONATEC é entendido como uma ação educativa de muita 

importância, fomentando o acesso das pessoas a educação profissional e ampliando 

as ofertas da instituição, consolidando uma política de governo de qualificar 

pessoas, como instrumento de cidadania para gerar ocupação e renda
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UNIDADE 1 - NATUREZA TÉCNICA DO SOLO 

 

1.1 ORIGEM E FORMAÇÃO DOS SOLOS 

 

1.1.1 INTRODUÇÃO 

 

A porção externa e superficial da crosta terrestre é formada por vários tipos 

de corpos rochosos que constituem o manto rochoso. Estas rochas estão sujeitas a 

condições que alteram a sua forma física e sua composição química. Estes fatores 

que produzem essas alterações são chamados de agentes de intemperismo. Pode-

se então conceituar o intemperismo como o conjunto de processos físicos e 

químicos que modificam as rochas quando expostas ao tempo. 

O processo do intemperismo se dá em duas fases: 

 intemperismo físico – que é a desintegração da rocha; 

 intemperismo químico – que é a decomposição da rocha. 

A desintegração (intemperismo físico) é a ruptura das rochas inicialmente 

em fendas, progredindo para partículas de tamanhos menores, sem, no entanto, 

haver mudança na sua composição. Nesta desintegração, através de agentes como 

água, temperatura, pressão, vegetação e vento, formam-se os pedregulhos e as 

areias (solos de partículas grossas) e até mesmo os siltes (partícula intermediária 

entre areia e argila). Somente em condições especiais são formadas as argilas 

(partículas finas), resultantes da decomposição do feldspato das rochas ígneas. 

A decomposição (intemperismo químico) é o processo onde há modificação 

mineralógica das rochas de origem. O principal agente é a água, e os mais 

importantes mecanismos modificadores são a oxidação, hidratação, carbonatação e 

os efeitos químicos resultantes do apodrecimento de vegetais e animais. 

Normalmente a desintegração e a decomposição atuam juntas, uma vez que 

a ruptura física da rocha permite a circulação da água e de agentes químicos. Os 

organismos vivos concorrem também na desagregação puramente física e na 

decomposição química das rochas. 
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1.1.2 FORMAÇÃO DOS SOLOS 

 

 

Cada rocha e cada maciço rochoso se decompõem de uma forma própria. 

Porções mais fraturadas se decompõem mais intensamente do que as partes 

maciças, e certos constituintes das rochas são mais solúveis que outros. 

As rochas que se dispõem em camadas, respondem ao intemperismo de 

forma diferente para cada camada, resultando numa alteração diferencial. O material 

decomposto pode ser transportado pela água, pelo vento, etc. 

Os solos são misturas complexas de materiais inorgânicos e resíduos 

orgânicos parcialmente decompostos. Para o homem em geral, a formação do solo é 

um dos mais importantes produtos do intemperismo. Os solos diferem grandemente 

de área para área, não só em quantidade (espessura de camada), mais também 

qualitativamente. 

Os agentes de intemperismo estão continuamente em atividade, alterando  

os solos e transformando as partículas em outras cada vez menores. O solo 

propriamente dito é a parte superior do manto de intemperismo, assim, as partículas 

diminuem de tamanho conforme se aproximam da superfície. 

Os fatores mais importantes na formação do solo são: 

 ação de organismos vivos; 

 rocha de origem; 

 tempo (estágio de desintegração/decomposição); 

 clima adequado; 

 inclinação do terreno ou condições topográficas. 

 

1.1.3 CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS QUANTO À SUA ORIGEM 

 

 

Quanto à sua formação, podemos classificar os solos em três grupos 

principais: solos residuais, solos sedimentares e solos orgânicos. 

Solos residuais – são os que permanecem no local da rocha de origem 

(rocha- mãe), observando-se uma gradual transição da superfície até a rocha. Para 

que ocorram os solos residuais, é necessário que a velocidade de decomposição de 
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rocha seja maior que a velocidade de remoção pelos agentes externos. Estando os 

solos residuais apresentados em horizontes (camadas) com graus de intemperismos 

decrescentes, podem-se identificar as seguintes camadas: solo residual maduro, 

saprolito e a rocha alterada. 

Solos sedimentares ou transportados– são os que sofrem a ação de agentes 

transportadores, podendo ser aluvionares (quando transportados pela água), 

eólicos (vento), coluvionares (gravidade) e glaciares (geleiras). 

Solos orgânicos– originados da decomposição e posterior apodrecimento de 

matérias orgânicas, sejam estas de natureza vegetal (plantas, raízes) ou animal. Os 

solos orgânicos são problemáticos para construção por serem muito compressíveis. 

Em algumas formações de solos orgânicos ocorre uma importante concentração de 

folhas e caules em processo de decomposição, formando as turfas (matéria 

orgânica combustível). 

 

1.1.4 FÍSICA DOS SOLOS 

 

 

O solo é constituído de uma fase fluida (água e/ou gases) e de uma fase 

sólida. Pode-se dizer que solo é um conjunto de partículas sólidas que deixam 

espaços vazios entre si, sendo que estes vazios podem estar preenchidos com 

água, com gases (normalmente o ar), ou com ambos. 

 

Partículas sólidas: 

 

As partículas sólidas dão características e propriedades ao solo conforme 

sua forma, tamanho e textura. A forma das partículas tem grande influência nas suas 

propriedades. As principais formas das partículas são: 

a) poligonais angulares : são irregulares, por exemplo solos como 

areias, siltes e pedregulhos. 

b) poligonais arredondadas : possuem a superfície arredondada, 

normalmente devido ao transporte sofrido quando da ação da água. Exemplo: seixo 

rolado. 
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c) lamelares : possuem duas dimensões predominantes, típicas de solos 

argilosos. Esta forma das partículas das argilas responde por alguma de suas 

propriedades, como por exemplo, a compressibilidade e a plasticidade, esta última, 

uma das características mais importantes. 

d) Fibrilares : possuem uma dimensão predominante. São típicas de 

solos orgânicos. 

As partículas poligonais (areia) apresentam menor superfície específica que 

as lamelares (argila), proporcionando às areias atrito interno. 

 

1.1.5 Água: 

A água contida no solo pode ser classificada em: 

a) água higroscópica : a que se encontra em um solo úmido ou seco ao ar livre, 

ocupando os vazios do solo, na região acima do lençol freático. Pode ser totalmente 

eliminada quando submetida a temperaturas acima de 100ºC. 

b) água adsorvida : também chamada de água adesiva, é aquela película de água 

que envolve e adere fortemente às partículas de solos muito finos (argila), devido a 

ação de forças elétricas desbalanceadas na superfície dos argilo- minerais sólida. 

c) água de constituição : é a que faz parte da estrutura molecular da partícula 

sólida. 

d) água capilar : é a que, nos solos finos, sobe pelos vazios entre as partículas, até 

pontos acima do lençol freático (ascensão capilar). Pode ser totalmente eliminada 

quando submetida a temperaturas acima de 100ºC. 

e) água livre : é aquela formada pelo excesso de água no solo, abaixo do lençol 

freático, e que preenche todos os vazios entre as partículas sólidas. Pode ser 

totalmente eliminada quando submetida a temperaturas acima de 100ºC. 

 

1.1.6 Gases: 

 

Dependendo do tipo de solo e das suas propriedades (principalmente 

porosidade), podemos ter os vazios preenchidos com ar. Em algumas regiões 

pantanosas (EUA), podemos ter gases (alguns tóxicos) preenchendo estes vazios. 
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1.1.7 DIFERENÇA ENTRE SOLO PARA CONSTRUÇÃO DO SOLO PARA 

AGRONOMIA 

 

Pode-se afirmar que quando um solo é apropriado para construção civil, 

deve ser impróprio para fins de agricultura. Assim um solo muito compacto, é 

conveniente para obras civis, mas é péssimo para agricultura. Do mesmo modo que 

um solo poroso, com muitos vazios, é bom para a agricultura, mas inadequado para 

construção. 

 

1.2 ÍNDICES FÍSICOS DOS SOLOS 

 

 

1.2.1 INTRODUÇÃO 

 

Como vimos, o solo é composto por partículas sólidas que apresentam 

vazios entre si. Estes vazios podem estar preenchidos por água e/ou ar. Assim, 

temos 3 fases: 

 fase sólida – formada por partículas sólidas; 

 fase líquida – formada pela água; 

fase gasosa – formada pelo ar (vapor, gases). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo da composição de um solo 
Fonte: agronomiacomgismonti.blogspot.com (2016) 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE2Iv_96XLAhXBOiYKHeAWA18QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fagronomiacomgismonti.blogspot.com%2F2009%2F08%2Fimportancia-de-conhecer-ctc-do-solo.html&bvm=bv.115339255,d.eWE&psig=AFQjCNEhpr_330H3Sr7H76IqxhBw0MQlgw&ust=1457143212485728
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O comportamento de um solo depende das quantidades relativas de cada 

uma das fases constituintes. Chamamos de índices físicos as relações entre as 

fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Esquema de volumes/pesos 
Fonte: profqualificado.blogspot.com (2016). 

 

Devemos ter em mente os diversos estados que um solo pode estar sujeito, 

sendo afetados por fatores naturais (chuvas, insolação) ou não (compactação 

mecânica, cortes, aterros). Assim, por exemplo, após um período chuvoso, um 

determinado solo apresentará um estado em que os vazios serão preenchidos pela 

água, e o ar anteriormente presente será expulso. No verão, após a evaporação da 

água, este mesmo solo apresentará um novo estado, com o ar penetrando nos 

vazios deixados pela água. 

Para identificar o estado em que se encontra um determinado solo, num 

dado momento, utilizamos os índices físicos. 

 

1.2.2 GRANDEZAS ENVOLVIDAS: 

 

As principais grandezas de um solo são:  

Ps – peso das partículas sólidas; 

Pa – peso da água; 

* o peso do ar é considerado desprezível. 

Vs – volume das partículas sólidas; Va – volume da água; 
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Var – volume do ar; 

Vv - volume de vazios;  

Teremos sempre: 

 

Pt = Ps + Pa; Vv = Va + Var; 

Vt = Vs + Va + Var = Vs + Vv;  

As unidades mais usuais são: 

 para o peso: g; kg ; t. 

 para o volume: cm3; dm3; m3. 

 

1.2.3 UMIDADE (h%): 

 

 

É a relação, expressa na forma percentual, entre o peso da água contida 

num certo volume de solo e o peso da parte sólida existente neste mesmo volume. 

 ℎ% =  
𝑃𝑎

𝑃𝑠
× 100 

Para se determinar o teor de umidade de um solo, em laboratório, pesamos 

uma amostra do solo no seu estado natural (devemos ter o cuidado na retirada e no 

transporte para o laboratório de não alterarmos a umidade da amostra) e o peso 

após a completa secagem em estufa (T = 105ºC). Assim teremos P1 e P2, onde: 

P1 – peso da amostra natural mais o peso da embalagem (tara);  

P2 - peso da amostra seca mais o peso da embalagem (tara). 

Pa = P1-P2 e 

Ps = P2 – Ptara. 

 

Outro meio muito simples e rápido é a utilização do aparelho Speedy. 

Este aparelho consiste num reservatório metálico fechado que se comunica 

com um manômetro destinado a medir a pressão interna. Dentro do reservatório é 

colocada uma quantidade determinada da amostra de solo, juntamente com uma 

porção determinada de carbureto de cálcio (CaC2). A reação da água contida na 

amostra de solo com o carbureto, resulta em gás acetileno, de acordo com a 

expressão: 
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CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2 H2. 

Assim, estabelecemos uma relação entre a variação da pressão interna no 

reservatório, com o teor de umidade da amostra de solo. 

 

Outro método utilizado é o chamado “método expedito do álcool”. 

É grande a variação de umidade de um solo para outro, algumas argilas do 

México, por exemplo, apresentam umidade da ordem de 400%. A umidade é um 

índice muito expressivo, principalmente para os solos argilosos, que têm sua 

resistência dependente do teor de água presente nos mesmos. 

Na natureza não existem solos com teor de umidade igual a zero. Esta 

condição  é apenas obtida em laboratório, mesmo assim, após um determinado 

período exposto ao tempo, a amostra irá absorver a umidade do ar. 

 

1.2.4 PESO ESPECÍFICO APARENTE DO SOLO NATURAL (𝜸): 

 

 

É a relação entre o peso total (Pt) e o volume total (Vt). A umidade h é 

diferente de zero.  

𝜸 =  
𝑃𝑡

𝑉𝑡
 

  
No campo, a determinação de 𝜸 pode ser feita entre outros métodos, pelo 

“processo do frasco de areia”. 

A unidade padrão é o kN/m3, mas as mais usadas são: g/cm3; kg/dm3; t/m3. 

OBS: Se o solo estiver saturado, ou seja, com todos os seus vazios 

preenchidos pela água, teremos o peso específico saturado 𝜸sat, se o solo, além de 

saturado, estiver submerso, as partículas sólidas sofrerão o empuxa da água, e o 

peso específico efetivo do solo será o 𝜸sat menos o 𝛾a.  

Assim, 𝛾sub = 𝛾sat - 𝛾a  = 𝛾sat - 1. 

 

1.2.5 PESO ESPECÍFICO APARENTE DO SOLO SECO (𝜸s): 

 

 

É a relação entre o peso das partículas sólidas (Ps) e o volume total (Vt). A 

umidade (h) da amostra é retirada.  
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𝜸𝑠 =  
𝑃𝑠

𝑉𝑡
 

A sua determinação é feita a partir do peso específico do solo natural (𝜸) e 

da umidade (h).  

A unidade padrão é o kN/m3, mas as mais usadas são: g/cm3; kg/dm3; t/m3. 

 

1.2.6 PESO ESPECÍFICO REAL OU DAS PARTÍCULAS SÓLIDAS (𝜸g): 

 

 

É a relação entre o peso das partículas sólidas (Ps) e o volume das 

partículas sólidas (Vs). Varia pouco de um solo a outro, oscilando entre 25 e 29 

kN/m3, tendo valor menor para um solo com elevado teor de matéria orgânica, e 

valor maior para solo rico em óxido de ferro. 

𝜸𝑔 =  
𝑃𝑠

𝑉𝑠
 

 

A unidade padrão é o kN/m3, mas as mais usadas são: g/cm3; kg/dm3; t/m3. 

 

1.2.7 PESO ESPECÍFICO DA ÁGUA (𝜸a): 

 

 

É a relação entre o peso (Pa) e o volume da água (Va). 

 

𝜸𝑎 =  
𝑃𝑎

𝑉𝑎
= 1,00

𝑔
𝑐𝑚³ 

⁄ =  1,00
𝑘𝑔

𝑑𝑚³ 
⁄ =  1,00 𝑡

𝑚³ ⁄ =  10,00 𝑘𝑁
𝑚³ 

⁄  

 

1.2.8 DENSIDADE RELATIVA DAS PARTÍCULAS (𝜹): 

 

 

É a relação entre o peso específico das partículas sólidas (𝜹g) e o peso 

específico da água (𝜸a). 

𝜹𝑎 =  
𝜸𝑔

𝜸𝑎
=

𝜸𝑔

1,0
=  𝜸 
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É adimensional. Para a maioria dos solos varia entre 2,50 e 3,00. 

 

 

 

 

 

 

1.2.9 ÍNDICE DE VAZIOS (𝜺): 

 

 

É a relação entre o volume de vazios (Vv) e o volume das partículas sólidas 

(Vs). 

 

𝜺 =  
𝑉𝑣

𝑉𝑠
 

 

É adimensional e expresso em percentagem. 

 

 

1.2.10 POROSIDADE (𝜼): 

 

 

É a relação entre o volume de vazios (Vv) e o volume total (Vt). 

𝜼 =  
𝑉𝑣

𝑉𝑡
 

 

É adimensional e expresso em percentagem. 

 

 

1.2.11 GRAU DE SATURAÇÃO (S%): 

 

 

É a porcentagem de água que preenche os vazios do solo. 

𝑺% =  
𝑉𝑎

𝑉𝑣
 × 100 
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1.2.12 RELAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES: 

 

 

I. 𝛾𝑠 =  
𝛾

(1+ℎ)
 

II. 𝜂 =  
(1+𝜀)

 

III. 𝜀 =  
𝛾𝑔

𝛾𝑠
− 1 

IV. ℎ =  
𝑆 × 

𝛿
 

V. 𝛾 =  
(1+ℎ)

(1+ )
× 𝛾𝑔 

VI. 𝛾 =  
(𝛿+𝑠 × )

(1+ 𝜖)
 

 

1.3 GRANULOMETRIA DE UM SOLO 

 

 

1.3.1 INTRODUÇÃO 

 

Granulometria é a distribuição, em porcentagem, dos diversos tamanhos de 

grãos. Para se proceder a uma análise granulométrica de um solo, faz-se necessário 

fazer com que os componentes deste atravessem peneiras, as quais são dispostas 

ordenadamente, superpondo-as na ordem de série, sempre iniciando com a de 

maior abertura de malha. A análise granulométrica consiste, em geral, em duas 

fases distintas: peneiramento e sedimentação. É a determinação das dimensões das 

partículas do solo e das proporções relativas em que elas se encontram, é 

representada, graficamente, pela curva granulométrica. Esta curva é traçada por 

pontos em um diagrama semi-logarítmico, no qual, sobre os eixos das abscissas, 

são marcados os logaritmos das dimensões das partículas e sobre o eixo das 

ordenadas  as porcentagens, em peso, de material que tem dimensão média menor 

que a dimensão considerada. 
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Figura 3 – Peneiramento: (NBR 7181)  
Fonte: docente.ifrn.edu.br (2016). 

 
 

 

1.3.2 PENEIRAMENTO (NBR 7181): 

 

 

1.3.2.1 Peneiras Conforme a EB-22: 

 

 

Tabela 1 – Peneiras utilizadas conforme NBR 

Abertura de malha 

76 

50 

38 

25 

19 

9,5 

4,8 

2,4 

2,0 

1,2 

0,6 

0,42 

0,30 

0,15 

0,075 

 

 

Fonte: docente.ifrn.edu.br (2016). 
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1.3.2.2 Peneiras normais da A.S.T.M.: 

 

 

NÚMERO ABERTURA (mm) NÚMERO ABERTURA (mm) 

3” 76,20 18 1,00 

2” 50,80 20 0,84 

1.1/2” 38,10 25 0,71 

1” 25,40 30 0,59 

3/4" 19,00 35 0,50 

1/2” 12,70 40 0,42 

3/8” 9,50 45 0,35 

4 OU 3/16” 4,76 50 0,297 

5 4,00 60 0,250 

6 3,36 70 0,210 

7 2,83 80 0,177 

8 2,38 100 0,149 

10 2,00 120 0,125 

12 1,68 140 0,105 

14 1,41 200 0,074 

16 1,19 270 0,037 

 

Tabela 2 – Conjunto de peneiras utilizados 

Fonte: docente.ifrn.edu.br (2016). 

 

1.3.3 DEFINIÇÕES IMPORTANTES: 

 

 

PORCENTAGEM QUE PASSA: É o peso de material que passa em cada 

peneira, referido ao peso seco da amostra; 

PORCENTAGEM RETIDA: É a percentagem retida numa determinada 

peneira. Obtemos este percentual, quando conhecendo-se o peso seco da amostra, 

pesamos o material retido, dividimos este pelo peso seco total e multiplicamos por 

100; 
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PORCENTAGEM ACUMULADA: É a soma dos percentuais retidos nas 

peneiras superiores, com o percentual retido na peneira em estudo; 

MÓDULO DE FINURA: É a soma dos percentuais acumulados em todas as 

peneiras da série normal, dividida por 100. Quanto maior o módulo de finura, mais 

grosso será o solo; 

DIÂMETRO MÁXIMO: Corresponde ao número da peneira da série normal 

na qual a porcentagem acumulada é inferior ou igual a 5%, desde que essa 

porcentagem seja superior a 5% na peneira imediatamente abaixo; 

DIÂMETRO EFETIVO: Segundo Allen-Hazen, (1905) é o diâmetro 

correspondente a 10% em peso total, de todas as partículas menores que ele; def = 

d10 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE: Ainda segundo Allen-Hazen, (1905)  

é a razão entre os diâmetros correspondentes a 60% e 10%, tomados na curva 

granulométrica. Esta relação indica, na realidade, falta de uniformidade, pois seu 

valor diminui ao ser mais uniforme o material; 𝐶𝑢 =  
𝑑60

𝑑𝑒𝑓
 

Cu<5 : solo uniforme; 

5<Cu<15 : solo de uniformidade média;  

Cu>15 : solo desuniforme. 

 

COEFICIENTE DE CURVATURA: 𝑪𝒄 =  
(𝒅𝟑𝟎)𝟐

𝒅𝟔𝟎 ×𝒅𝟏𝟎
  

 

1.3.4 SEDIMENTAÇÃO 

 

 

Para se obter a granulometria da porção fina dos solos, emprega-se a 

técnica da sedimentação, que se baseia na lei de Stokes, onde: a velocidade (v) de 

queda das partículas esféricas num fluido atinge um valor limite que depende do 

peso específico do material constituinte (𝛾s), do peso específico do fluido (𝛾w), da 

viscosidade do fluido (𝜇) e do diâmetro da esfera (D), conforme a expressão: 

𝑣 =  
(𝛾𝑠 − 𝛾𝑤) × 𝐷2

18. 𝜇
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Em termos práticos, colocando-se uma certa quantidade de solo (60g) em 

suspensão em água (cerca de 01 litro), as partículas cairão com velocidades 

proporcionais ao quadrado dos seus diâmetros. 

 

 

1.4 CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 

 

 

1.4.1 IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 

 

 

O objetivo da classificação dos solos, sob o ponto de vista da engenharia, é 

o de poder estimar o provável comportamento do solo ou, pelo menos, o de orientar 

o programa de investigação necessário para permitir a adequada análise de um 

problema. 

A validade de um sistema de classificação é muito discutida (índices 

numéricos). 

A grande variedade de sistemas de classificação existente procura, quase 

sempre, em bases mais ou menos arbitrárias, encontrar um princípio qualificador 

universal que possibilite agrupar a grande variedade de solos existentes em classes, 

com o objetivo de não se facilitar os estudos de caracterização, senão também 

antever o comportamento diante das solicitações, a que serão submetidos. 

Deve-se utilizar os sistemas de classificação existentes, com certa reserva, 

tendo em conta para que fim o sistema foi proposto e sobre que solos o processo foi 

elaborado. 

 

1.4.2 REQUISITOS PARA UM SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 

De acordo com o que se espera dos sistemas de classificação, eles devem 

obedecer aos seguintes quesitos. 
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a) ser simples, facilmente memorizável e permitir uma rápida 

determinação do grupo a que o solo pertence, permitindo a classificação por meio de 

processos simples de análise visual-táctil; 

b) ser flexível, para tornar-se geral ou particular, quando o caso exigir; e 

c) ser capaz de permitir, uma expansão a "posteriori", permitindo 

subdivisões. 

 

1.4.3 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Dentre os vários sistemas de classificação existentes vale citar: 

a) Classificação por tipos de solos; 

b) Classificação genética geral; 

c) Classificação granulométrica; 

d) Classificação unificada (U.S. Corps of Engineers); 

e) Classificação H.B.R. (Highway Research Board). 

 

1.4.3.1 Classificação Unificada 

 

 

Esta classificação apresentada por Arthur Casagrande, em 1942, visava 

classificar os solos com o propósito de utilizá-los na construção de aeroportos, razão 

pela qual é conhecida também como classificação para aeroporto. Posteriormente 

adotada pelo U.S. Corps of Engineers que lhe deu o nome e a divulgou. 

Além da granulometria, os limites de consistência são utilizados como 

elementos qualificadores. 

Cada solo é representado por duas letras: um prefixo e um sufixo. 

O prefixo é uma das subdivisões ligada ao tipo; o sufixo, as características, 

granulométricas e à plasticidade. 

Os materiais terrosos são divididos em duas grandes classes: material 

grosso (solos tendo mais de 50% retidos na # 200) e material fino (solos tendo mais 

de 50% passando na # 200): 

A classe dos materiais grosseiros foi dividida em dois grupos: pedregulhos e 

areias, representados pelos prefixos G (gravel) e S (sand) - iniciais de suas 
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classificações em Inglês, respectivamente. 

Cada um destes dois grupos foi dividido em quatro subgrupos, 

representados pelos seguintes sufixos: 

W ( well ) = material limpo, bem graduado 

P ( poor ) = material limpo, mal graduado 

C ( clay ) = material bem graduado com bom aglutinante argiloso 

F ( fine ) = material com excesso de finos 

 

1.4.4 TERMINOLOGIA DO SISTEMA 

 

Tabela 3 – Terminologia do sistema SUCS 
G Pedregulho 

S Areia 

M Silte 

C Argila 

O Solo Orgânico 

W Bem Graduado 

P Mal Graduado 

H Alta Compressibilidade 

L Baixa Compressibilidade 

W Bem Graduado 

P Mal Graduado 

H Alta Compressibilidade 

L Baixa Compressibilidade 

Pt Turfas 

Fonte: ecivilufes.files.wordpress.com (2016). 

 

1.4.5 SOLOS GRANULARES 

 

 

Sendo de granulação grosseira (G ou S), a classificação depende da fração 

granulométrica predominante. 

Ex: 30% de pedregulho; 40% de areia; 30% de finos – O solo será 

classificado como areia (S). 

Após isso é necessário conhecer as características secundárias. 
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1.4.5.1 Características “Secundárias” 

 

 

Se o material tiver menos do que 5% de finos, deve-se verificar a 

composição granulométrica (não importa as propriedades dos finos); 

Os solos granulares podem ser “bem graduados” ou “mal graduados”. 

 

1.4.5.2 Coeficiente de Não Uniformidade - Cu 

 

 

“Mal Graduado”  Há predominância de partículas com um certo diâmetro, 

comportamento não tão bom sob o ponto de vista da engenharia; 

“Bem Graduado”  Expressa o fato de que a existência de grãos com 

diversos diâmetros, melhor comportamento sob o ponto de vista da engenharia. 

Essa característica dos solos granulares é expressa pelo Coeficiente de Não 

Uniformidade (Cu). 

𝐶𝑢 =  
𝑑60

𝑑10
 

Onde: 

 

D10  Diâmetro, que na curva granulométrica corresponde à porcentagem 

que passa igual á 10% do peso; 

D60  Diâmetro que abaixo do qual se situam 60% em peso das partículas. 

 

1.4.5.3 Coeficiente de Curvatura - CC 

 

 

O Cu indica a amplitude do tamanho dos grãos; 

O CC detecta o melhor formato da curva granulométrica e permite identificar 

eventuais descontinuidades ou concentrações muito elevadas de grãos mais 

grossos no conjunto; 

Considera-se que o material é bem graduado quando o CC está entre 1 e 3. 
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𝐶𝑐 =  
(𝐷30)2

𝐷60 × 𝐷10
 

Exemplos: 

 

a) Quando CC < 1, a curva tende a ser descontínua; 

b) Quando CC > 3, a curva tende a ser muito uniforme na parte central; 

c) Quando 1 < CC < 3, a curva granulométrica se desenvolve 

suavemente. 

d) É rara a ocorrência de areias com CC fora do intervalo entre 1 e 3. 

 

1.4.5.4 Considerações 

 

 

Os solos pedregulhosos serão bem graduados quando o Cu for superior a 

4, e a areia quando o Cu for superior a 6, além disso o CC tem que estar entre 1 e 3.  

Quando os finos forem superiores a 12%, a uniformidade granulométrica já 

não é mais característica secundária, sendo assim os solos grossos 

serão classificados secundariamente como argilosos ou siltosos (GM, SM, etc.); 

Quando a porcentagem de finos estiver entre 5 e 12% de finos deve-se 

apresentar as duas características secundárias, uniformidade granulométrica e 

propriedade dos finos (SP – SC); 

 

1.5 SOLOS FINOS 

 

 

Quando a fração fina é predominante, o solo será classificado 

como silte (M), argila (C) ou solo orgânico, não em função da porcentagem das 

frações granulométricas silte ou argila, pois o que determina o comportamento 

argiloso do solo não é só o teor de argila, mas também a sua atividade; 

Para isso lançamos mãos dos índices de consistência para indicarem melhor 

o comportamento argiloso. 

 

 

 



28 
 
 

 

1.5.1 Carta de plasticidade 

 

 

Colocando em um gráfico o IP – Índice de Plasticidade de um solo em 

função do LL – Limite de Liquidez, os solos de comportamento argiloso se 

apresentam em pontos acima de uma reta inclinada denominada linha A, e solos 

orgânicos e siltosos abaixo da linha A (IP = 0,73; LL-20); 

 

a) O trecho inicial da linha A é substituído por uma faixa horizontal 

correspondente ao IP de 4 a 7 (classificação intermediária); 

b) Para a classificação dos solos finos basta a localização do ponto 

correspondente ao par IP / LL na carta de plasticidade; 

c) Para classificar segundo as características secundárias (alta e baixa 

compressibilidade) é atribuído o ponto a direita ou a esquerda da linha B, que 

corresponde ao valor de LL igual a 50% (quanto maior o LL, maior a 

compressibilidade do solo); 

d) Quando os índices ficam muito próximos às linhas A ou B, ou sobre a 

faixa de IP 4 a 7 é considerado um caso intermediário e as duas classificações são 

apresentadas (SC-SM; CL-CH, etc);  

e) Embora a simbologia só considere duas letras, correspondentes às 

características: principal e secundária do solo, a descrição deverá ser mais completa 

possível. 

 

1.6 ESQUEMA PARA CLASSIFICAÇÃO PELO SISTEMA UNIFICADO – SU 

 

 

1.6.1 SISTEMA RODOVIÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 

Nesse sistema também se indica a classificação pela constatação da 

porcentagem de material que passa pela # 200, só que são considerados solos de 

granulação grosseira os que têm menos de 35% passando nesta peneira, e não 

50% como na Classificação Unificada. 
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1.6.2 DIVISÃO DOS SOLOS PELO SISTEMA RODOVIÁRIO 

 

 

1.7 Solos grossos 

 

 

Solos com menos de 35% passando #200: 

A-1; A-2 e A-3 

 

Solos com mais de 35% passando #200: 

A-4; A-5; A-6; A-7 

 

1.7.1 Subdivisão dos solos grossos 

 

 

A-1a  Solos grossos, com menos de 50% passando pela #10 (2,00 mm), 

menos de 30% passando pela #40 (0,42 mm) e menos de 15% passando pela #200. 

O IP dos finos deve ser menor do que 6. Correspondem, aproximadamente, aos 

pedregulhos bem graduados, GW, do S. U.; 

A-1b  Solos grossos, com menos de 50% passando na # 40, e menos de 

25% na # 200, também com IP menor que 6, correspondem à areia bem graduada, 

SW, do S. U.; 

A-3  Areias finas, com mais de 50% passando pela #40 e menos de 10% 

passando pela #200. São, portanto, areias finas mal graduadas, com IP nulo, 

correspondendo às SP; 

A-2  São areias em que os finos presentes constituem a característica 

secundária. São subdivididos em A-2-4; A-2-5; A-2-6 e A-2-7, em função dos índices 

de consistência conforme o gráfico adiante. 

 

 

1.7.2 Classificação dos solos finos no Sistema Rodoviário 
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Solos finos 

 

 

A exemplo do Sistema Unificado, são subdivididos só em função dos índices 

de acordo com a figura anterior; 

O que distingue um solo A-4 de um solo A-2-4 é só a porcentagem de finos. 

 

1.8 PLASTICIDADE EM MECÂNICA DOS SOLOS 

 

 

1.8.1 NOÇÕES SOBRE PLASTICIDADE DOS SOLOS 

 

 

Plasticidade dos Solos: é a propriedade que um solo tem de experimentar 

deformações rápidas, sem que ocorra variação volumétrica apreciável e ruptura. 

Para que essa propriedade possa manifestar-se, compreende-se que a 

forma característica das partículas finas permita que ela deslizem, uma pôr sobre as 

outras, desde que haja quantidade suficiente de água para atuar como lubrificante. 

Entretanto, se quantidade de água for maior que a necessária para que tal ocorra, é 

evidente que se formará uma suspensão, com característica de um fluido viscoso. 

Ocorreu, portanto, uma alteração do estado de consistência do solo. 

 

1.8.2 ESTADOS DE CONSISTÊNCIA 

 

 

Assim, em função da quantidade de água presente no solo, podem-se ter 

vários estados de consistência, os quais, em ordem decrescente de teor de 

umidade, são: 

Estado Liquido: o solo apresenta as propriedades e a aparência de uma 

suspensão e, portanto, não apresenta nenhuma resistência ao cisalhamento; 

Estado PlástIco: no qual ele apresenta a propriedade de plasticidade; 

Estado Semissólido: o solo tem a aparência de um sólido, entretanto, ainda 

passa pôr variações de volume, ao, ser secado. 
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Estado Sólido: não ocorrem mais variações de volume, peIa secagem do 

solo. 

 

a) Só a distribuição granulométrica não caracteriza bem o comportamento 

dos solos sob o ponto de vista da engenharia. 

 

b) Os limites baseiam na constatação de que um solo argiloso ocorre com 

aspectos bem distintos conforme o teor de umidade. 

 

Quando muito úmido ele se comporta como líquido; quando perde parte da 

água fica plástico; e quando mais seco torna-se quebradiço. 

Os teores de umidade correspondem às mudanças de estado, definidos 

como limite de liquidez (LL) e limite de plasticidade (LP) dos solos. A diferença entre 

os dois limites, que indica quando o solo se apresenta plástico, é definido 

como índice de plasticidade (IP) do solo. 

 

1.8.3 LIMITE DE LIQUIDEZ 

 

 

Limite de Liquidez: é o teor de umidade do solo com o qual uma ranhura 

nele feita requer 25 golpes para se fechar, numa concha. Para determinar o limite de 

liquides é utilizado o Aparelho de Casagrande. 

Diversas tentativas são realizadas, com o solo em diferentes umidades, 

anotando-se o número de golpes para fechar a ranhura, obtendo-se o limite pela 

interpolação dos resultados. 
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1.9 COMPACTAÇÃO DOS SOLOS 

 

 

1.9.1 INTRODUÇÃO, OBJETIVOS E EMPREGO 

 

 

Compactação do solo é o processo manual ou mecânico que visa reduzir o 

volume de vazios do solo, melhorando as suas características de resistência, 

deformabilidade e permeabilidade. Pode ser feito tanto em laboratório como no 

campo. 

 

 A compactação de um solo é a sua densificação manualmente ou por 

meio de equipamento mecânico. 

 

Quando o solo é compactado, procura-se atingir os 

seguintes OBJETIVOS: 

a) Aumentar o contato entre os grãos; 

b) Reduzir o volume de vazios; 

c) Aumentar a resistência; 

d) Gerar um material mais homogêneo; 

e) Reduzir a permeabilidade e a compressibilidade. 

 

 

1.9.1.1 Emprego: 

 

 

a) Construção de aterros; 

b) Construção de camadas constitutivas de pavimentos; 

c) Construção de barragens de terra; 

d) Preenchimento com solo entre maciço e estruturas de arrimo; 

e) Preenchimentos de cavas de fundações e de tubulações enterradas. 

 

Os solos compactados são utilizados em estabilização de maciços 

terrosos, pavimentação, barragens de terra e aterros, sendo que os fatores que 
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interferem no processo de compactação são o teor de umidade do solo e a energia 

aplicada. 

Em laboratório, deve ser realizado o ensaio de compactação para determinar 

a curva de compactação e parâmetros como a umidade ótima ( Wot ) e o peso 

específico aparente seco máximo ( γd máx ). 

 

1.9.2 RAZÕES DA COMPACTAÇÃO 

 

 

Há cinco razões principais para se compactar o solo: 

 Aumenta a sua capacidade de resistência à carga; 

 Evita recalque do solo e dano por congelamento; 

 Dar estabilidade; 

 Reduz infiltração de água, dilatação e contração; 

 Reduz sedimentação do solo. 

 O aumento da densidade ou redução do índice de vazios é desejável 

não por si, mas porque diversas propriedades do solo melhoram. 

 Quando se compacta com baixa umidade, o atrito entre as partículas é 

muito alto e não se consegue diminuir os vazios; 

 Para umidades mais elevadas, a água lubrifica os grãos, que deslizam 

entre si, acomodando-se num arranjo mais compacto. 

 Na compactação, as quantidades de partículas e de água permanecem 

constantes, o aumento da massa específica corresponde à eliminação de ar dos 

vazios; 

 A partir de certo teor de umidade a compactação não consegue mais 

expulsar o ar dos vazios, pois o grau de saturação já é elevado e o ar está ocluso. 

 

1.9.3 TIPOS DE COMPACTAÇÃO 

 

 

Há quatro tipos de esforço de compactação para solo ou asfalto: 

 Vibração; 

 Impacto; 
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 Amassamento; e 

 Pressão. 

 

Estes diferentes tipos de esforço são encontrados nos dois tipos principais 

de força de compactação: estático e vibratório. 

 

Força estática é simplesmente o peso próprio da máquina aplicando força 

para baixo sobre a superfície do solo, comprimindo as partículas do solo. A única 

maneira de modificar a força efetiva de compactação é pela adição ou subtração do 

peso da máquina. Compactação estática é restrita a camadas superiores do solo e é 

limitada a determinada profundidade. Amassamento e pressão são dois exemplos 

de compactação estática. 

 

Força vibratória usa um mecanismo, normalmente motorizado, para criar 

uma força descendente em acréscimo ao peso estático da máquina. O mecanismo 

vibratório é normalmente um peso excêntrico giratório ou combinação de pistão/mola 

(em compactadores). Os compactadores produzem uma sucessão rápida de 

pancadas (impactos) na superfície, afetando assim as camadas superficiais bem 

como também as camadas mais profundas. A vibração se transmite pelo material, 

colocando as partículas em movimento e as aproximando ao máximo para a 

densidade mais alta possível. Com base nos materiais que são compactados, certa 

quantidade de força deve ser usada para superar a força de coesão natural de 

certas partículas. 

 

1.9.4 EFEITO DA UMIDADE 

 

 

A resposta do solo para a umidade é muito importante, como o solo deve 

suportar a carga durante o ano todo. A chuva, por exemplo, pode transformar o solo 

em um estado plástico ou até mesmo em um líquido. Neste estado, o solo tem 

pouca ou nenhuma capacidade de suportar carga. 
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1.9.5 UMIDADE X DENSIDADE DO SOLO 

 

O teor de umidade do solo é vital para uma compactação apropriada. A 

umidade age como um lubrificante dentro do solo, fazendo as partículas se juntar. 

Muito pouca umidade significa compactação inadequada — as partículas 

não podem se mover entre si para alcançar maior densidade. 

Excesso de umidade deixa água preenchendo espaços vazios e 

subsequentemente diminui a capacidade de suportar carga. 

A densidade mais alta para a maioria dos solos está em um certo teor de 

água para um determinado esforço de compactação. 

O mais resistente secador do solo é a compactação. Em um estado saturado 

de água os vazios entre partículas estão parcialmente preenchidos com água, 

criando uma coesão aparente que as liga entre si. Esta coesão aumenta com a 

redução do tamanho da partícula (como em solos argilosos). 

 

1.9.6 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

 

Testes para determinar teor de umidade ótimo são feitos no laboratório. O 

mais comum é o Ensaio de Proctor, ou Ensaio de Proctor modificado. Um 

determinado solo precisa ter uma quantidade ideal (ou ótima) de umidade para 

alcançar densidade máxima. Isto é importante não só para durabilidade, mas 

economizará dinheiro pois é necessário menos esforço de compactação para se 

alcançar os resultados desejados. 

 

1.9.6.1 Ensaio de Proctor – Ensaio normal de compactação 

 

O ensaio de Proctor é padronizado pela ABNT com a sigla NBR 7182/86. 

Procedimento 

a) A amostra deve ser previamente seca ao ar e destorroada; 

b) Inicia-se o ensaio acrescentando água até que solo fique com cerca de 

5% de umidade abaixo da umidade ótima ( Wot ), estimada para o solo (em torno do 

limite de plasticidade), homogeneizando a umidade do material; 



36 
 
 

 

c) O material é disposto no cilindro de compactação em três camadas. 

Cada uma recebe 26 golpes do soquete de 2,50 kg a uma altura de 30,50 cm. Cada 

camada compactada deve ocupar 1/3 da altura do cilindro e é escarificada 

previamente a compactação da camada seguinte; 

d) A porção do solo compactado deve ocupar 1/3 da altura do cilindro, o 

processo é repetido mais duas vezes até atingir a altura total do cilindro; 

e) Determina-se a massa específica do corpo de prova obtido e com uma 

amostra do seu interior determina-se a umidade; 

f) Com esses dois valores calcula-se a densidade seca; 

g) A umidade é aumentada cerca de 2% e repete-se o ensaio; 

h) Novos pontos da curva de compactação são obtidos destorroando o 

corpo de prova e adicionando mais água em intervalos de 2% de umidade, ficando 2 

pontos abaixo, 2 acima e 1 no entorno da umidade ótima ( Wot ). 

 

1.9.6.2 Cálculo do Ensaio 

 

Compactado o corpo de prova, determina-se: 

 

– peso específico aparente úmido: 

– teor de umidade de uma amostra do interior do CP: 

– peso específico aparente seco: 

 

Com os 5 ou 6 pares de valores γd e w obtidos constrói-se, por ajuste 

manual aos pontos, a curva de compactação e desta estima-se os valores 

de γd máx e Wot. 

 

Ajuste → retas definindo os ramos seco e úmido e uma parábola fazendo a 

transição entre as duas. 

 

É geralmente representada em conjunto a curva de saturação do solo e 

opcionalmente curvas de igual grau de saturação. 
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1.9.6.3 Ensaio de Proctor Modificado 

 

 

Um método rápido para determinar o teor de umidade é conhecido como o 

“Teste da Mão.” 

Apanhe um punhado de terra. Aperte em sua mão. Abra a sua mão. Se a 

terra estápulverulenta e não retiver a forma feita por sua mão, ela é muito seca. Se 

ela se fragmenta quando derrubada, é muito seca. 

Se a terra é moldável e se fragmenta em apenas dois pedaços quando 

derrubada, tem a quantidade certa de umidade para uma compactação adequada. 

Se a terra é plástica em sua mão, deixa poucos vestígios de umidade em 

seus dedos e permanece em um pedaço quando derrubada,tem muita umidade para 

compactação. 

 

1.9.7 CURVAS DE COMPACTAÇÃO 

 

 

 O peso especifico seco AUMENTA com o teor de umidade até atingir 

um valor máximo; 

 O teor de umidade para o maior valor do peso específico seco: teor de 

umidade ótimo ou UMIDADE ÓTIMA; 

 Inicio do ramo seco: efeitos capilares exercem função aglutinadora 

entre as partículas; 

 Efeitos capilares diminuem com o teor de umidade, facilitando o 

rearranjo estrutural; 

 Grosso modo, a aplicação do conceito de “efeito lubrificante” explica o 

comportamento no ramo seco; 

 No ramo úmido, a elevada quantidade de água nos vazios absorve 

parte da energia de compactação. 
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1.9.8 COMPACTAÇÃO NO CAMPO 

 

1.9.8.1 Princípios da compactação em campo 

 

 

 Pressão estática → aplicada por rolos estáticos (cilindro liso, de pneus 

e pé de carneiro). Ocorre inicialmente deformações plásticas, à medida que o solo 

vai densificando predominam deformações elásticas; 

 Vibração → aplicada por rolos e compactadores vibratórios. Produz-se 

o deslocamento de sucessivas e rápidas ondas de pressão que movimentam as 

partículas e reduzem o atrito entre elas; 

 Impacto → aplicado por apiloadores e cargas de impacto. É gerada 

uma onda de pressão que atua em grande profundidade. 

 

Vimos nos itens anteriores que o solo apresenta vazios entre as partículas  

sólidas. Em construção civil, se desejarmos que um solo resista às cargas, devemos 

minimizar estes vazios, isto é, compactá-los. Quando se compacta o solo, tem-se 

como objetivo deixá-lo com o menor índice de vazios possível. Assim, quando 

receber carga ele irá apresentar uma menor deformação. Em outras palavras, 

compactação é o processo manual ou mecânico, que visa reduzir o volume dos 

vazios do solo, aumentando a resistência deste, tornando-o mais estável. Na prática, 

o estado do solo, após compactação, é expresso pelo seu peso específico seco, 

𝜸s, por ser um índice de fácil obtenção, que não se altera, praticamente, se ocorrer 

pequena variação do teor de umidade. 

Em 1933, Ralph Proctor divulgou suas observações sobre a compactação de 

solos, mostrando que, para uma determinada energia de compactação (energia 

potencial), 𝜸s varia em função da umidade em que o solo estiver. A existência de 

maior quantidade de água, a partir de um valor baixo, provoca um certo efeito como 

que de lubrificação entre as partículas sólidas, o que favorece a compactação. Com 

a energia aplicada, as partículas deslizam mais facilmente e se acomodam com 

menor índices de vazios. A partir de um certo ponto, porém, o grau de saturação se 

torna elevado, a compactação não consegue expulsar o ar existente nos vazios, que 

se encontra em forma de bolhas fechadas (a curva de compactação não poderá 

alcançar nunca a curva de saturação). Assim, existe, portanto, para a energia 
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aplicada, um certo teor de umidade, denominado umidade ótima, a qual conduz a 

um peso específico seco máximo. 

Dos trabalhos de Proctor surgiu um ensaio universalmente padronizado, 

freqüentemente citado como Ensaio de Proctor, que no Brasil foi padronizado como 

Ensaio Normal de Compactação (Método MB-33, da ABNT). O solo, em diferentes 

umidades,  é  compactado  em  um  cilindro  com  10  cm  de  diâmetro  e  1000cm3     

de capacidade, por meio da aplicação de 26 golpes (na norma antiga eram 25 

golpes) de  um soquete pesando 25N e caindo de 30,5cm, em três camadas. Os 

teores de umidade e os pesos específicos secos de cada determinação são 

colocados na figura 4, donde os parâmetros de interesse são determinados. Neste 

gráfico podem ser representados, também, os pares de valores correspondentes aos 

diversos graus de saturação. Observa-se que os pontos ótimos das curvas de 

compactação se situam em torno de 80% a 90% de saturação. 

Os resultados dos ensaios de compactação dependem de diversos fatores. 

De particular importância, para os solos brasileiros, tem sido a preparação do solo a 

compactar. Com freqüência, a amostra é previamente seca ao ar, mas tal 

procedimento provoca alterações sensíveis em alguns solos, modificando seu 

comportamento quando compactados. Considerando que na construção dos aterros 

o solo não tem sua umidade muito alterada em relação ao seu estado na área de 

empréstimo, é recomendável que a amostra não seja seca ao ar. Esta secagem 

geralmente tende a provocar menores umidades ótimas e maiores pesos específicos 

secos, em relação aos resultados  de ensaios com amostras a partir de sua umidade 

natural. 

Para um mesmo solo, aumentando-se a energia de compactação, a curva se 

desloca para a esquerda e para cima conforme mostra a figura 6. Quando o solo se 

encontra com umidade abaixo da ótima, a aplicação de mais energia provoca 

aumento de    densidade; quando a umidade é maior do que a ótima, entretanto, 

maior esforço de compactação tem pouco efeito, pois não consegue expelir o ar dos 

vazios, única forma de aumentar a densidade. Quando isto ocorre na compactação 

de campo, o fenômeno é referido como  a ocorrência de borrachudo, expressão 

que descreve o aspecto do solo. Por esta razão é que não se compacta a base de 

um pavimento após a ocorrência de chuva. 

Existem inúmeras energias de compactação. A norma brasileira contempla, 

alemã da energia Normal, duas outras, denominadas Intermediária e Modificada, 
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de emprego comum em pavimentação. As energias de compactação usuais são de 

6  kgf/cm3  para o Proctor Normal, 12,6 kgf/cm3 para o Proctor Intermediário e 25 

kgf/cm3 para o Proctor Modificado. 

De maneira geral, os solos apresentam densidades máximas baixas e 

umidades ótimas elevadas quando são muito argilosos. Solos siltosos apresentam 

também valores baixos de densidade, freqüentemente com curvas de laboratório 

mal definidas, e são de difícil compactação no campo. Densidades secas máximas 

elevadas e umidades ótimas baixas são típicas de solos granulares, pouco argilosos. 

O solo compactado fica com uma estrutura que depende da energia aplicada 

e da umidade do solo por ocasião da compactação. A figura mostra este 

comportamento. Vemos que, para uma baixa energia de compactação, teremos uma 

umidade ótima maior e um peso específico seco menor, quando comparada a uma 

energia de compactação maior. 

Tão importante quanto uma boa densidade de um solo compactado, pois 

dela dependem suas propriedades mecânicas, é a obtenção de material 

razoavelmente uniforme. Isto é obtido, no campo, com um bom planejamento do 

emprego dos equipamentos, e, dependendo das características do projeto, 

verificando periodicamente a umidade e a densidade seca do solo, em relação aos 

parâmetros de laboratório, por meios de ensaios de campo. 

As especificações não fazem referência ao teor de umidade em si, ou ao 

peso específico seco a ser obtido, mas a um desvio de umidade em relação à 

umidade ótima de laboratório e a um grau de compactação, definido pela relação 

entre o peso  específico seco obtido e o peso específico seco máximo de laboratório. 

Isto porque  numa área de empréstimo o solo sempre apresenta uma certa 

heterogeneidade. O comportamento de dois solos de uma mesma área, com curvas 

de compactação  um pouco  diferentes,  é  mais  semelhante  se  os  dois  forem  

compactados  com  o mesmo desvio de umidade e o mesmo grau de compactação, 

do que se os dois forem compactados com a mesma umidade e a mesma densidade 

seca. 

Areias puras não são objetos de ensaios de compactação; sua compacidade 

é obtida por meio de equipamentos vibratórios, tanto no laboratório quanto no 

campo. 
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A técnica de compactação pode ser empregada para aumentar a capacidade 

de suporte dos solos. Destacamos um caso (descrito por Vargas em 1951) em que 

um solo, originalmente com pressão admissível de 80kPa, depois de compactado, 

passou a 250kPa. 

Não devemos confundir compactação com adensamento. Na compactação 

temos a expulsão do ar dos vazios, enquanto no adensamento há a expulsão da 

água. 

Temos como fato comprovado, que a resistência do solo está vinculada 

diretamente à sua densidade, ou seja, quanto mais conseguirmos compactar o solo, 

aumentando sua densidade, maior resistência e estabilidade obteremos. Para cada 

1% de incremento de densidade há um aumento correspondente de 10-15% em 

resistência deste solo. Em contrapartida à medida que a densidade aumenta diminui 

a sua compressibilidade e permeabilidade. 

A compactação é função de quatro variáveis: a) Peso específico seco; b) 

Umidade; c) Energia de compactação e d) Tipo de solo. 

𝐺𝐶 =  
𝛾𝑆𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜

𝜆𝑆 𝑚𝑎𝑥
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Equipamento de Compactação 
Fonte: www.ebah.com.br (2016). 
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Figura 5 -  Curva de Compactação 
Fonte: www.ebah.com.br (2016). 

 

Figura 6 - Influência da energia de compactação 𝛾dmáx e ℎótimo 
Fonte: www.ebah.com.br (2016). 

 

 



43 
 
 

 

 

Figura 7 - Curva de Resistência, compactação e índice de vazios 
Fonte: www.ebah.com.br (2016). 

 
 
 

1.10 TENSÕES NA MASSA DE SOLO 

 

 

 Tensões devido ao peso próprio 

 Tensões devido à propagação de cargas externas aplicadas ao terreno. 

 

1.10.1 TENSÕES DEVIDO AO PESO PRÓPRIO DO SOLO 

 

 

Caso geral - terreno inclinado 

- Semi-espaço infinito, solo homogêneo acima do NA, elemento de solo de 

espessura unitária. 

 

Por equilíbrio: 

Σ FH = 0 ⇒ Ee = Ed 

Σ FV = 0 ⇒ W = R 

 

W = peso do elemento unitário de solo 

σv = tensão atuante na base do elemento de solo 
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Caso particular - terreno horizontal e plano 

- com constância horizontal nas camadas e ausência de cargas externas. 

 

Tensões geostáticas → tensões cisalhantes nos planos horizontal e vertical 

são nulas 

 

Solo estratificado → camadas uniformes de espessuras z1, z2, ..., com 

pesos específicos γ1, γ2, ... 

 

1.10.2 PRINCÍPIO DAS TENSÕES EFETIVAS: 

 

 

 A tensão efetiva (solos saturados) pode ser expressa por: 

 Todos os efeitos mensuráveis das variações de tensões (deformações 

e resistência ao cisalhamento) são devido a variações na tensão efetiva - 

associados ao deslocamento relativo das partículas de solo. 

 

Experiência que ilustra o conceito de tensão efetiva 

 

Implicações do conceito de tensões efetivas 

 

 Na prática da Mecânica dos Solos define-se tensão efetiva como a 

tensão que efetivamente atua nos contatos grão a grão, respondendo pelas 

características de deformabilidade e resistência ao cisalhamento dos solos. A tensão 

deixa de ser calculada pela equação equilíbrio de esforços, mas continua sendo 

conceitualmente considerada a tensão no esqueleto mineral; 

 Ao passo que, com poucas exceções, toda a deformação nos solos 

está relacionada a variação na tensão efetiva, o solo pode sofrer deformação sem 

sofrer acréscimo de tensão total, basta que haja variação da pressão neutra; 

 Solos argilosos podem apresentar comportamento viscoso, sujeitos 

a creep (adensamento secundário), manifestando deformações lentas a tensão 

efetiva constante; 
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 A resistência ao cisalhamento dos solos é em parte devido ao atrito 

entre as partículas, função das tensões de contato entre as partículas. 

 

1.10.3 TENSÕES DEVIDO A CARGAS EXTERNAS - PROPAGAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO 

 

 

1.10.3.1 Tensões devido a cargas externas 

 

 

Além do peso próprio da massa de solo, as tensões no solo podem ser 

originadas por carregamentos externos. 

 

A determinação das tensões devido a cargas externas e sua distribuição no 

subsolo são muito importantes na avaliação de deformações e da capacidade de 

carga dos terrenos onde são instaladas obras de engenharia. 

 

1.10.3.2 Distribuição das tensões 

 

 

Experiências dos primórdios da Mecânica dos Solos: 

 os acréscimos de tensões a uma certa profundidade EXCEDEM a 

área de projeção da área carregada; 

 o somatório dos acréscimos de tensões verticais é constante em 

profundidade; 

 como a área de atuação aumenta, o valor das tensões 

verticais DIMINUI com a profundidade. 

 

1.11 APLICAÇÃO DA TEORIA DA ELASTICIDADE 

 

 

Para a estimativa das tensões atuantes no interior da massa de solo em 

virtude de diferentes tipos de carregamento externo são muito utilizadas soluções 

baseadas na Teoria da Elasticidade → relação tensão-deformação do solo é dada 
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pela Lei de Hooke (material de comportamento linear elástico, homogêneo e 

isótropo). 

Considerações sobre hipóteses da teoria da elasticidade 

A aplicação de soluções mais simples da Teoria da Elasticidade aos solos é 

questionável, pois os mesmos não satisfazem os requisitos das hipóteses: 

 

Comportamento linear (relação tensão-deformação linear) e 

elástico (deformações reversíveis) → para que seja válida os acréscimos de tensão 

devem ser pequenos (pequenas deformações) tal que o estado de tensões seja 

muito distante da ruptura. Resulta válido o Princípio da Superposição dos Efeitos; 

 

Homogeneidade (mesmas propriedades em todos os pontos) → foge à 

realidade na maioria dos casos. O solo é heterogêneo pela sua natureza e também 

apresenta relações tensão-deformação variáveis com a tensão de confinamento, 

logo variável com a profundidade; 

 

Isotropia → O solo é em muitos casos anisotrópico pela natureza e 

arranjo de suas partículas. Entretanto, a condição de isotropia é válida para em 

terrenos onde o solo mantém constituição uniforme por distâncias da ordem de 

algumas vezes a menor dimensão da área carregada; 

 

Para estas soluções baseadas na Teoria da Elasticidade é também válido 

o Princípio de Saint-Venant → “Desde que as resultantes de dois carregamentos 

sejam as mesmas, o estado de tensões numa região suficientemente afastada da 

aplicação do carregamento independe da forma com que o carregamento é 

aplicado”.  
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UNIDADE 2 – NOÇÕES DE HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

2.1 IMPLANTAÇÃO DA SEGURANÇA e SAÚDE NO TRABALHO 

 

2.1.1 INTRODUÇÃO 

 

Os programas de segurança e saúde do trabalhador geralmente concebidos 

e implementados nas empresas do Brasil, têm a orientação de atendimento à 

legislação que dispõe sobre esta matéria. Programas fundamentados nesse principio 

são em geral, pobres e de baixo desempenho, pois entre outras razões, privilegiam 

as situações de risco que se apresentam em desacordo com a legislação e possível 

de algum tipo de passivo. O pior é o comportamento de gerentes de empresas, que 

acreditam ser o cumprimento das notificações do MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego) a forma de restabelecer a conformidade legal da empresa. Muitos dos 

gerentes ou supervisores não assumem a responsabilidade pelas ocorrências 

anormais. Outro empecilho é a contratação de serviços por resultados, onde um 

“bom” planejamento é prejudicado. 

As normas de segurança e saúde no trabalho devem ser implementadas 

conjuntamente com as de produtividade, qualidade, responsabilidade social e 

lucratividade. A participação ativa dos trabalhadores, principalmente das gerências e 

supervisão, no programa de prevenção de acidentes e garantia de saúde, só será 

atingida quando os mesmos tiverem consciência da importância da segurança e 

saúde  em sua vida pessoal e profissional. Isto ocorre: 

 

na fábrica, na empresa, na  prefeitura, na escola; 

na rua, no bar, na festa; 

no lar, na praia, no carro, na moto; 

em quaisquer lugares e circunstâncias. 
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2.1.2 CRIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE PARA OS 

TRABALHADORES 

 

Os trabalhadores cometem atos inseguros principalmente por: 

não planejaram corretamente o serviço que será realizado; (falha na analise de 

riscos) 

não estarem avisados que o que fazem é errado; 

não considerarem as instruções importantes; 

não entenderem as instruções que foram dadas; 

não serem dadas as instruções específicas; 

acharem incômodo seguir as instruções; 

desrespeitarem deliberadamente as normas inclusive as de segurança. 

 

(1) Obs.: Trabalhador é todo ser social que produz, seja algo material, 

cultural ou intelectual.  

 

O dono da empresa é um trabalhador, o aluno é um trabalhador, o gerente é 

um trabalhador, a dona de casa é uma trabalhadora, etc. 

Muitos dos acidentes e doenças do trabalho são devido à falta de 

conhecimento ou habilidade do “acidentado” de fazer seu trabalho  seguro e 

adequadamente. Isto é uma das causas mais frequentes dos acidentes com lesão e 

de doenças potencializadas pela atividade e  pode ser devido nas seguintes razões: 

o trabalhador pode nunca ter aprendido a fazer seu trabalho de maneira correta; 

muito menos analisar previamente os riscos, que estará exposto 

pode ter aprendido uma vez, mas não tão bem para fixar os hábitos corretos e 

seguros de trabalho; 

pode ter aprendido como trabalhar seguramente sob condições normais, mas não 

compreendeu completamente o perigo de certos atos inseguros, possivelmente 

envolvendo  algumas condições não usuais no trabalho. 

“Planejamento é saber trabalhar”.  
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2.1.3 CAMPANHAS DE SEGURANÇA 

 

Finalidade → divulgação de conhecimentos → auxiliar na educação de 

segurança. 

Objetivos → aumentar seus conhecimentos → desenvolver a consciência 

para eliminar acidentes e proteger a saúde → criar atitudes de vigilância que permita 

corrigir condições e práticas que podem provocar acidentes. 

CANPAT - Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - 

Decreto 68.255/71 e regulamentado pela Portaria 3.233/71. 

Finalidade em divulgar conhecimentos técnicos e ministrar ensinamentos 

práticos de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 

CONPAT - Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes-Decreto 811/62 

Finalidade em divulgar conhecimentos técnicos relativos à  Segurança, 

Higiene e Medicina do Trabalho, para aperfeiçoamento de técnica da produção, com 

a humanização do trabalho, através da prevenção de acidentes e doenças do 

trabalho. 

SPAT - Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho - Promovida 

anualmente pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho 

(DNSHT) em colaboração com as Delegacias Regionais do Trabalho (DRT’s). 

SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - No 

âmbito das empresas que possuem CIPA. 

CAMPANHAS ESPECÍFICAS– Em função do risco a empresa implementa 

campanhas  objetivas e participativa, sempre com envolvimento da alta 

administração. 

 

2.1.4 CONTATO PESSOAL 

 

A conscientização dos trabalhadores, em todos os níveis, desde o 

presidente até o mais simples dentro da hierarquia somente será atingida através de 

campanhas educativas em longo prazo, em que ressalta como elemento mais 

importante o contato pessoal, frequente, do supervisor com os trabalhadores que lhe 
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são subordinados. Isto em cadeia do dono do negocio com os supervisores ou 

mestres e destes com os subordinados. 

 

 

 

2.1.5 AVALIAÇÕES PERIÓDICAS 

 

Os supervisores devem fazer periodicamente avaliações com preenchimento 

de lista de verificações, Cheq-list, e encaminhar estas para estância superior, com 

as ações tomadas em caso de desconformidade. Este material ficara arquivado por 

certo período e será utilizado em atividades futuras, inclusive em caso de litígio 

trabalhista. 

 

2.1.6 REUNIÕES MENSAIS DE SEGURANÇA 

 

Fazer reuniões mensais de segurança com os empregados, sobre assuntos 

de segurança e saúde, visando à eliminação da prática de atos inseguros, restando 

as condições inseguras da competência da supervisão. 

“Nós ensinamos a segurança. Quem evita o acidente é você!” 

 

2.1.7 TREINAMENTOS 

 

Específicos para os riscos a que estará exposto; 

permissão para serviços; 

análise de acidente do ponto de vista prevencionista; 

causas de acidentes; 

qualidade de vida; 

prevenção de acidentes nos locais de trabalho; 

ordem, limpeza e quedas; 

eletricidade; 
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operação com máquinas; 

uso correto de ferramentas manuais; 

prevenção e combate a principio de incêndio; 

equipamentos de proteção individual; 

noções de primeiros socorros; 

inspeção de segurança, investigação e comunicação de acidentes; 

custo de acidentes, cadastro de acidentes; 

formação da mentalidade prevencionista; 

aspectos legais do acidente do trabalho; 

comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); 

análise de um acidente de simulado; 

atuação em caso de sinistro. 

 

2.1.8 PALESTRAS 

 

São aconselháveis palestras curtas e incisivas, tipo minuto de segurança, 

utilizando exemplos de casos do passado, de empresas similares ou fatos de 

relevância no momento. 

 

2.1.9 VEÍCULOS IMPRESSOS 

 

Cartazes; 

manual ou regulamentos de segurança; 

revistas, jornais de empresa e folhetos. 

 

2.1.10CAIXAS DE SUGESTÕES 

 

Incentivar os trabalhadores a colaborarem com a campanha de qualidade de 

vida e prevenção de acidentes. 
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OUTROS MEIOS 

 

Quaisquer outros meios que possam auxiliar na melhoria da segurança e da 

higiene do trabalho e proteção à saúde. 

 

2.1.12 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM 

MEDICINA DO TRABALHO – NR – 4 

 

As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta 

e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT manterão, obrigatoriamente, 

Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 

com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho. 

O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade 

principal e ao número total de empregados do estabelecimento constantes dos 

Quadros I e II, observadas as exceções previstas na Norma Regulamentadora. 

Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho deverão ser integrados por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança 

do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho e Auxiliar 

de Enfermagem do Trabalho, obedecido o Quadro II. 

São atribuições dos profissionais dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho: 

 

Aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e de Medicina do 

Trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive 

máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à 

saúde do trabalhador; 
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determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do 

risco e este persistir, mesmo reduzidos, a utilização, pelo trabalhador, de 

equipamentos de proteção individual (EPI), de acordo com o que determina a NR-6, 

desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija; 

 

colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações 

físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na alínea “a”; 

 

responsabilizar-se, tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do 

disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus 

estabelecimentos; 

manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas 

observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR-5; 

 

promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos 

trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e de doenças 

ocupacionais, tanto através de campanhas, quanto de programas de duração 

permanente; 

 

esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes do trabalho e doenças 

ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; 

analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na 

empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença 

ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente e/ou da doença 

ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as condições dos 

indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentado; 
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registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças 

ocupacionais e agentes de insalubridade preenchendo, no mínimo, os quesitos 

descritos nos modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI, devendo a 

empresa encaminhar um mapa contendo avaliação anual dos mesmos dados à 

Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 31 de janeiro, através do 

órgão regional do MTb; 

 

manter os registros de que tratam as alíneas “h” e “i” na sede dos Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho ou 

facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa o 

método de arquivamento e recuperação desde que sejam asseguradas condições 

de acesso aos registros e entendimento de seu conteúdo, devendo ser guardados 

somente os mapas anuais dos dados correspondentes às alíneas “h” e “i” por um 

período não inferior a 5 (cinco) anos; 

 

as atividades dos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho são essencialmente 

prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emergência, quando se 

torna necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de 

catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndios e ao 

salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de 

acidente estão incluídos em suas atividades. 

 

Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho deverão ser registrados no órgão regional do MTb. Os quadros a seguir se 

refere ao item “i” das atribuições dos Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho. 

 

CÓDIGO ATIVIDADES GRAU DE 

RISCO 
A Agricultura, Pecuária, Silvicultura e 

Exploração Florestal 

3 

B Pesca 3 

C Indústrias Extrativas 4 
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D Indústrias de Transformação Varia de 2 a 

4 
E Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás 

e Água 

3 

F Construção Varia de 3 a 

4 G Comércio, Reparação de Veículos 

Automotores, Objetos Pessoais e Domésticos 

Varia de 2 a 

3 
H Alojamento e Alimentação 2 

I Transporte, Armazenagem e Comunicações Varia de 1 a 

4 
J Intermediação Financeira 1 ou 2 

K 
Atividades Imobiliárias, Aluguéis e Serviços 

Prestados as Empresas 

Varia de 1 a 

3 

L Administração Pública, Defesa e Seguridade 

Social 

Varia de 1 a 

2 
M Educação Varia de 1 a 

3 
N Saúde e Serviços Sociais Varia de 1 a 

3 
O Outros Serviços Coletivos, Sociais e 

Pessoais 

Varia de 1 a 

3 
P Serviços Domésticos 2 

Q 
Organismos Internacionais e Outras 

Instituições Extraterritoriais 

1 

Quadro I: Classificação Nacional De Atividades Econômicas-CNAE 

GRAU 

DE 

RISCO 

Nº Empregado no  

Estabelecimento 

 

Técnico 

5

0 

 

A 

1

100 

1

01 

 

A 

 

2

50 

2

51 

 

A

  

 

5

00 

5

01 

 

A 

 

1

000 

1

001 

 

A 

 

2

000 

2

001 

 

A 

 

3

500 

3

501 

 

A 

 

5

000 

Acima de 5000 para 

cada grupo de 4000 ou 

fração acima de 2000** 

1 Técnico Seg.Trab 

Eng.Seg.Trabalho 

Aux.Enfermagem Trab. 

Enfermeiro do Trab. 

Médico do Trabalho 

   1 

 

1 

 

 

 

1

* 

1 

1

* 

1 

 

1

* 

2 

1 

1 

1

* 

1 

 

1 

1* 

1 

 

1 

 

 

 

2 Técnico Seg.Trab 

Eng.Seg.Trabalho 

Aux.Enfermagem Trab. 

Enfermeiro do Trab. 

Médico do Trabalho 

   1 1 

1

* 

1 

 

1

* 

2 

1 

1 

 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1* 

1 

 

1 

 

 

 

3 Técnico Seg.Trab 

Eng.Seg.Trabalho 

Aux.Enfermagem Trab. 

Enfermeiro do Trab.  

Médico do Trabalho 

 1 2 3 

1

* 

 

 

1

* 

4 

1 

1 

 

1 

6 

1 

2 

 

1 

8 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

 

1 

 

1 

4 Técnico Seg.Trab 

Eng.Seg.Trabalho 

Aux.Enfermagem Trab. 

Enfermeiro do Trab. 

Médico do Trabalho 

1 2 

1

* 

 

 

1

* 

3 

1

* 

 

 

1

* 

4 

1 

1 

 

1 

 

 

5 

1 

1 

 

1 

8 

2 

2 

 

2 

1

0 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

 1 

  

 1 

(*) – 

(**) – 

Tempo parcial (mínimo de três horas) 

O dimensionamento total deverá ser feito levando-se 

em consideração o dimensionamento da faixa de 3501 a 

5000 mais o dimensionamento do(s) grupo(s) de 4000 ou 

fração de 2000. 

OBS.: Hospitais, Ambulatórios, 

Maternidades, Casas de Saúde e Repouso, 

Clínicas e estabelecimentos similares com mais 

de 500 empregados deverão contratar um   

Enfermeiro   do   Trabalho   em tempo integral.    
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Quadro II: Dimensionamento Dos SESMT 

 

Acidentes com Vítimas ________________________ Data do Mapa: 

___/___/___ 

Responsável:_______________________ Assinatura: 

______________________ 
Setor Nº Absoluto Nº Absoluto 

com 

Afastamento 

≤ 15 dias 

Nº Absoluto 

com 

Afastamento 

> 15 dias 

Nº Absoluto 

sem 

Afastamento 

Índice 

Relativo Total 

de 

Empregados 

Dias/ 

Homens 

Perdidos 

Taxa de 

frequência 

Ó

bitos 

Índice de 

Avaliação o 

da 

Gravidade 

          

          
Total do 

Estabele-

cimento 

         

Quadro III: Acidentes Com Vítimas 

 

Doenças Ocupacionais ________________________ Data do Mapa: 

___/___/___ Responsável:_________________________ 

 Assinatura:________________________   
Tipo de Nº Setores de Nº relativos 

de casos 

(% total de 

empregados)

. 

Nº de Nº de Nº  de trabalhadores 

Doença Absoluto atividade Óbitos trabalhadores definitivamente 

 de dos  transferidos incapacitados 

 Casos portadores  para outro setor  

  (*)    

       

       

(*) Codificar no verso.Por exemplo: 1- setor de embalagem; 2- setor de montagem 
Quadro IV: Doenças ocupacionais 

 

Insalubridade ____________________________ Data do Mapa: ___/___/___ 

Responsável: _________________________ 

 Assinatura:________________________   
Setor Agentes 

Identificados 

Intensidade ou 

Concentração 

No de 

Trabalhadores Expostos 
    

Quadro V: Insalubridade 
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Insalubridade ______________________ Data do Mapa: ___/___/___ Responsável: 

___________________  Assinatura:________________________   

Setor Nº de 

Acidentes 

Perda Material 

Avaliada 

R$ 1.000,00 

Acidente sem 

vítima 

Observaçõ

es 
Acidente com 

vítima 
     

Total do 

Estabelecimento 

    

Quadro VI: acidentes sem vítima 

 

 

2.2 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

 

Todas as empresas regidas pela CLT deverão possuir dois órgãos de 

Segurança e Medicina do Trabalho: 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – NR-5 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho – SESMT. 

 

2.2.1 OBJETIVOS DA CIPA 

 

 reconhecer os riscos à segurança e à saúde relacionadas ao trabalho; 

 sugerir medidas de controle desses riscos; 

 obter a implementação dessas medidas, 

 prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. 

 

O reconhecimento dos riscos é feito através do Laudo de Técnico da 

Condições do  Ambiente do Trabalho, que fornecerá os dados necessários para a 

execução do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais chamado de PPRA e que, através destes, será 

elaborado o Mapa de Riscos. 
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O Mapa de Riscos deverá conter as seguintes etapas: 

 

conhecer o processo de trabalho no local analisado; 

identificar os riscos existentes no local analisado : agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonômicos e de acidentes; 

identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia : proteções coletivas, 

individuais, de higiene, etc. 

identificar os indicadores de saúde: queixas, acidentes de trabalhos ocorridos, 

doenças diagnosticadas, etc. 

elaborar o mapa de riscos sobre o leiaute da empresa, indicando através de círculos 

o grau de risco encontrado (grave, médio e leve). 

 

 2.2.2 COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CIPA 

 

A CIPA será composta por representantes do empregador e dos 

empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I da NR-5 

ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores 

econômicos específicos. 

Depois de eleita e organizada, a CIPA deverá ser protocolada em até dez 

dias, na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho com cópias das atas de 

eleições e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias. 

A composição da CIPA deverá obedecer a critérios que permitam estar 

representada a maior parte dos setores do estabelecimento, não devendo faltar em 

qualquer hipótese, à representação dos setores que ofereçam maior risco ou 

apresentem maior número de acidentes. 

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em 

escrutínio secreto e assumirão a condição de membros titulares os candidatos mais 

votados. Em caso de empate, assumirá o candidato que tiver maior tempo de 

serviço no estabelecimento. Os demais candidatos votados assumirão a condição de 

suplentes, obedecendo a ordem decrescente de votos recebidos. 

O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de um ano, 

permitida uma reeleição. 
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É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para 

cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde o 

registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. 

 

G

RUPOS 

Nº de 

Empregados no 

estabelecimento 

Nº de 

Membros da CIPA 

0

 a 

19 

2

0 a 

2

9 

3

0 a 

5

0 

5

1 a 

8

0 

8

1 a 

1

00 

1

01 a 

1

20 

1

21 a 

1

40 

1

41 a 

3

00 

3

01 a 

5

00 

5

01 a 

1

000 

1

001 a 

2

500 

2

501 a 

5

000 

5

001 a 

1

0000 

A

cima de 

10000 para 

cada grupo 

de 2500 

a

crescentar 

C

-1 

Efetivos  1 1 3 3 4 4 4 4 6 9 1

2 

1

5 

2 

Suplentes  1 1 3 3 3 3 3 3 4 7 9 1

2 

2 

C

-5 

Efetivos  1 1 2 3 3 4 4 4 6 9 9 1

1 

2 

Suplentes  1 1 2 3 3 3 4 4 5 7 7 9 2 

C

-12 

Efetivos  1 1 2 3 3 4 4 5 7 8 9 1

0 

2 

Suplentes  1 1 2 3 3 3 3 4 6 6 7 8 2 

C

-19 

Efetivos    1 1 2 2 2 3 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 1 

C

-22 

Efetivos  1 1 2 2 3 3 4 4 6 8 1

0 

1

2 

2 

Suplentes  1 1 2 2 3 3 3 3 5 6 8 9 2 

C

-25 

Efetivos    1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 1 

C

-33 

Efetivos      1 1 1 1 2 3 4 5 1 

Suplentes      1 1 1 1 2 3 3 4 1 

C

-35 

Efetivos    1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 1 

Suplentes    1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 1 

Quadro VII – NR-5: DIMENSIONAMENTO DA CIPA 

 

 

 

 

 

O Quadro VIII a seguir mostra alguns dos agrupamentos de setores 

econômicos, definindo assim as atividades das empresas. 

 

GRUPO – C-1 – MINERAIS 

1000.6 1110.0 1120.7 1310.2 1321.8 1322.6 
1324.2 1325.0 1329.3 1410.9 1421.4 1422.2 
1429.0 2310.8 2330.2 2620.4 2691.3 2693.1 
GRUPO – C-2 – ALIMENTOS 
1511.3 1512.1 1513.0 1514.8 1521.0 1522.9 
1523.7 1531.8 1532.6 1533.4 1541.5 1542.3 
1543.1 1551.2 1552.0 1553.9 15554.7 1555.5 
1556.3 1559.8 1561.0 1562.8 1571.7 1572.5 
1581.4 1582.2 1583.0 1584.9 1585.7 1586.5 
1589.0 1591.1 1593.8 1594.6 1595.4 1600.4 
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GRUPO – C-5 – CALÇADOS E SIMILARES 

1910.0 1931.3 1932.1 1933.0 1939.9 5272.8 

GRUPO – C-21 – COMÉRCIO VAREJISTA 

5010.5 5030.0 5041.5 5211.6 5212.4 5213.2 
5214.0 5215.9 5221.3 5222.1 5223.0 5224.8 
5229.9 5231.0 5232.9 5233.7 5241.8 5242.6 
5243.4 5244.2 5245.0 5246.9 5249.3 5250.7 
5261.2 5269.8 

 

    

Quadro VIII: agrupamento de setores econômicos pela classificação nacional de atividades 

econômicas – CNAE, para dimensionamento de CIPA. 

 

O Quadro IV mostra as atividades econômicas que corresponde ao 

agrupamento, como por exemplo: 

CNAE 10.00-6 – Extração de carvão mineral 

CNAE 52.11-6 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com 

predominância de produtos alimentícios, com área de venda superior a 5000 metros 

quadrados – hipermercados. 

 

CNAE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES GRUPO 
14.22.2 Extração e refino de sal marinho e salgema C-1 

15.21-0 Processamento, preservação e produção de conservas de frutas C-2 

17.64-7 Fabricação de tecidos especiais – inclusive artefatos C-3a 

29.25-4 Fabricação de aparelhos de ar – condicionado C-14 

52.12-4 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com de produtos 

alimentícios, com área de venda inferior a 300 e 5000 metros quadrados - 

supermercados  

C-21 

Quadro IX: Relação da classificação nacional de atividades econômicas – CNAE, com 

correspondente agrupamento para dimensionamento de CIPA 

 

2.2.3 ATRIBUIÇÕES DA CIPA 

 

A CIPA terá as seguintes atribuições: 

 

 Identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, 

com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do 

SESMT, onde houver; 
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 elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de 

problemas de segurança e saúde no trabalho; 

 participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de 

prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos 

locais de trabalho; 

 realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho 

visando a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores; 

 realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu 

plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas; 

 divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no 

trabalho; 

 participar, com o SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo 

empregador, para avaliar os impactos de alterações no ambiente e processo 

de trabalho relacionados a segurança e saúde dos trabalhadores; 

 requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de 

máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e 

saúde dos trabalhadores; 

 colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de 

outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho; 

 divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem 

como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à 

segurança e saúde no trabalho; 

 participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador da 

análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de 

solução dos problemas identificados; 

 requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que 

tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores: 

 requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; 

 promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT; 

 participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de 

Prevenção da AIDS. 
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2.3 CONTROLE ESTATÍSTICO DE ACIDENTES/ACIDENTADOS 

 

O controle estatístico de acidentes pode ser entendido como método de 

organizar e estudar os dados e fatos levantados nas investigações de acidentes 

para se chegar a conclusões que possam servir como subsídios à segurança do 

trabalho. 

Muitos acidentes não resultam em acidentados, porém, outros podem resultar em 

mais do que um. 

No controle estatístico devemos considerar tanto acidentes como 

acidentados para possibilitar: 

Controle do desempenho da segurança em relação às ocorrências de acidentes; 

quantificação dos fatores das causas de acidentes; 

identificação da incidência de causas de acidentes por setor de atividade ou por 

operação; 

divulgação de informações corretas sobre o comportamento geral das atividades 

prevencionistas. 

 

Os dados estatísticos exercem influências benéficas em três campos: 

no campo técnico - são fontes de subsídios às pessoas que estudam o assunto e 

decidem sobre medidas corretivas de condições impróprias à segurança e de 

melhoria de outras condições; 

campo administrativo - servem de veículo de informação detalhada do desempenho 

da segurança para pessoas e setores envolvidos no assunto dentro da organização; 

no campo motivacional - revelam fatos que indicam como direcionar esforços e 

campanhas promocionais de segurança, fatos que podem ser, eles próprios, 

instrumentos de motivação. 

Os cálculos das taxas de frequência e de gravidade, os dados e demais 

informações pertinentes são baseados na Norma ABNT “NB-18”. 

 

2.3.1 TAXAS DE FREQUÊNCIA 

 

A taxa de frequência mais usual é a de acidentados, vítimas de lesões que o 

incapacitam para o exercício da sua atividade como empregado. 
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São conhecidos também como: “acidentes com afastamento”, embora o que 

se conte no cálculo seja os acidentados. 

Essa não é uma taxa representativa da realidade da segurança do trabalho. 

Os acidentados portadores de lesões incapacitantes para o exercício do trabalho 

são sempre em número menor - e às vezes muito menor do que aqueles vitimados 

com lesões leves, que não os impedem de continuar a trabalhar. 

A situação da segurança com relação às ocorrências de acidentes fica 

camuflada, se for avaliada apenas pelas taxas dos “acidentes com afastamento”. 

O critério de afastamento de acidentados varia de empresa para a empresa. 

Algumas têm mais recursos do que as outras para atender acidentados em suas 

próprias instalações médico- ambulatoriais. 

Os recursos de assistência aos acidentados, a habilidade e a disposição em 

selecionar os que podem voltar ao trabalho depois de medicados, diminuem os 

casos de “afastamento”. Por outro lado às empresas que mandam os acidentados 

para atendimento em clínicas ou hospitais, podem ter os afastamentos 

desnecessariamente aumentados. 

Embora não seja isoladamente representativa da realidade dos acidentes, 

essa taxa deve ser calculada pela seguinte fórmula: 

 

       N x 1.000.000 

TF = ------------------------------ 

    H 

onde : 

TF = Taxa de Freqüência 

N = Número de acidentados (com lesões incapacitantes) 

H = Horas-homem de exposição ao risco (compreende a soma das horas 

trabalhadas pelos empregados no período determinado para o cálculo). 

Para se obter o resultado real da prevenção de acidentes em razão do 

número de acidentados é necessário calcular a frequência geral. 

Isto é: incluir no mesmo cálculo os casos de acidentados que se afastaram 

do trabalho e os que não se afastaram, em decorrência da gravidade maior ou 

menor da lesão. 
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Esse cálculo espelha melhor o comportamento das ocorrências de 

acidentes, desde que haja rigor no registro de todos os casos de lesões ocasionadas 

por acidente. 

Assim, usa-se a mesma fórmula, mas com a alteração no significado de “N”. 

Onde N → número de acidentados ( com lesão incapacitante ou não). 

A taxa de frequência sempre exprime o número de acidentados por milhão 

de horas-homem de exposição ao risco, no período tomado para o cálculo. 

O valor encontrado, por norma, deve ser expresso até a segunda casa 

decimal. 

 

2.3.2 ACIDENTES SEM LESÃO 

 

Se a empresa possuir meios de registrar também os acidentes que não 

causam lesões - acidentes apenas de ordem material - poderá usar a mesma 

fórmula para o cálculo da taxa. O que muda novamente é o “N”, que passa a ser o 

Número de acidentes sem lesão. 

 

2.3.3 TAXA DE GRAVIDADE 

 

Essa taxa exprime em dias computados - perdidos e debitados - a gravidade 

das lesões sofridas pelos acidentados por milhão de horas-homem de exposição ao 

risco no período determinado para o cálculo, dias - calendário perdidos pelo 

afastamento dos acidentados e/ou dias debitados em razão de morte ou de 

incapacidade permanente - total ou parcial - resultante de acidentes. 

 

DIAS PERDIDOS → são dias corridos, contados a partir do primeiro dia de 

afastamento após o acidente, até o dia anterior ao da volta ao trabalho, determinado 

pela alta médica. São computados os domingos e feriados que estiverem dentro do 

período de afastamento, porque a taxa se refere à incapacidade laborativa dos 

acidentados, que em nada muda nos tradicionais dias de folga. 
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DIAS DEBITADOS → são valores estatisticamente adotados e equivalem à 

média de dias de capacidade laborativa que o acidentado perde em consequência 

de perdas anatômicas e/ou funcionais, ou óbito. 

 

2.3.4 DIAS DEBITADOS 

 

São os valores debitados nos casos de perdas anatômicas (redução óssea) 

nas mãos e pés ou ainda por invalidez ou morte. 

           D . 1.000.000 

TG = ------------------------- 

            H 

 

 

Figura 1: Perdas anatômicas nas mãos e pés 

 

A taxa de gravidade, por norma, é expressa em número inteiro; dispensam-

se as frações. 

Os valores que aparecem em cada segmento - dedo/metacarpo e 

artelho/metatarso - não são somados para lançamento no cálculo. O valor a ser 

lançado é progressivo, de acordo com a extensão da perda. 

 

EXEMPLO: 
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 se houver perda da terceira falange do dedo indicador serão debitados 100 

dias; 

 se a perda for até a segunda falange serão 300 dias; 

 se for do dedo todo serão 400 dias; 

 se a perda incluir o metacarpo, o total será 600 dias e assim por diante, em 

todos os seguimentos das mãos e dos pés. 

 

2.4 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 

2.4.1 INTRODUÇÃO 

 

Em muitos serviços, o trabalhador precisa usar proteção especial, a fim de 

se proteger contra a agressividade dos elementos ou dos materiais com que está 

lidando. 

Esses equipamentos, que podem ir desde o simples avental até a complexa 

máscara protetora do aparelho respiratório, estão sujeitos a métodos de ensaios 

especificados em normas, que testam a sua eficiência com o objetivo de evitar a 

utilização de material de qualidade inferior, que venha a arriscar a integridade física 

do trabalhador, sua saúde, e mesmo em certos casos, sua morte. 

 

2.4.2 ASPECTOS LEGAIS 

 

2.4.3 CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) - Cap. V. 

 

Seção I - Disposições Gerais. 

Art. 158 - Cumpre aos empregados usar obrigatoriamente equipamentos de 

proteção individual e demais meios destinados à sua segurança. 

Seção IV - Do Equipamento de Proteção Individual 

Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, 

equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, sempre que as medidas de origem geral não 
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ofereçam completas proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos 

empregados. 

Seção XIII - Das Atividades Insalubres ou Perigosas 

Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas 

que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 

empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em 

razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus 

efeitos. 

Art.191- A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: 

 

I - com a adoção de medida que conservem o ambiente de trabalho dentro 

dos limites de tolerância; 

II- com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

 

2.4.4 Portaria 3.214/78 - Normas Regulamentadoras 

 

NR - 1 - Disposições Gerais 

Item 1.8 - Cabe ao empregado : 

b) usar o EPI fornecido pelo empregador. 

Item 1.8.1 - Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao 

cumprimento das disposições do item anterior. 

Item 1.9 - O não cumprimento das disposições legais e regulamentares 

sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das 

penalidades previstas na legislação pertinente. 

onde:  

Tg = taxa de gravidade. 

D  = dias perdidos + dias debitados. 

H  =  horas homens trabalhadas incluindo os dias de descanso. 

Os esquemas abaixo mostram os valores que são debitados nos casos de 

perdas anatômicas (redução óssea) nas mãos e pés. 
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2.4.5 Definição de EPI 

 

Equipamento de Proteção Individual pode ser definido como: 

“todo  dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade física 

do trabalhador” (NR-6). 

 

2.4.6 Aquisição do EPI 

 

O EPI deve ser utilizado em lugares onde exista risco no serviço, que não 

possa ser removido por outros meios, ou em situações emergências: 

 onde houver fumos; 

 névoas e vapores tóxicos ou irritantes; 

 manuseio de cáusticos, corrosivos, ácidos, materiais inflamáveis; 

 onde houver calor excessivo; 

 onde houver perigo de impacto de partículas ou estilhaços que voam; 

 perigo de queda de objetos sobre os pés; 

 perigo de queimaduras; 

 onde houver ruído, etc. 

 

Em geral, há resistência por parte do trabalhador em usar EPI's. Esta 

resistência pode ser superada, se, por ocasião da compra e distribuição do 

equipamento, forem levadas em conta as seguintes condições: 

 O EPI deve ser confortável; 

 Deve ajustar-se comodamente a quem vai usá-lo. 

 Os trabalhadores devem ser treinados no uso e conservação dos 

equipamentos. 
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2.4.7 Qualidade do EPI 

 

O EPI deve oferecer proteção efetiva contra os riscos para os quais foi fabricado. 

Sua eficiência deve ser realizada por órgãos credenciados pela SSST (Secretaria de 

Segurança e Saúde no Trabalho). 

Deve ser durável, levando-se em conta a agressividade das condições em que é 

empregado. 

 

2.4.8 Considerações ao uso do EPI 

 

 Aspecto técnico: 

o consiste em determinar a necessidade do uso do EPI e selecionar o 

tipo adequado a cada situação. 

 Aspecto educacional: 

o consiste em preparar e ministrar instruções para que EPI's sejam 

usados corretamente. 

 Aspecto psicológico: 

o consiste em preparar as pessoas para que os EPI's sejam aceitos 

espontaneamente e não como imposição. 

 

2.4.9 Critérios para indicação de EPI's 

 

 Identificação do risco: 

o constatar a existência ou não de elementos da operação, de produtos, 

das condições do ambiente, etc., que sejam, ou que possam vir a ser, 

agressivo ao trabalhador. 

 Avaliação do risco constatado: 

o determinar a intensidade ou extensão do risco, com que frequência ele 

se expõe ao risco e quando estão sujeitos aos mesmos perigos. 

 Indicação do EPI apropriado: 
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o escolher entre vários, o EPI mais adequado para solucionar o 

problema. 

 

2.4.10 TIPOS DE EPI's 

 

2.4.10.1 Proteção ao crânio e rosto 

 

 

Os EPI’s mais adequados para a proteção da cabeça são os capacetes, os 

óculos de segurança, as máscaras faciais, os protetores respiratórios e os protetores 

auditivos. 

Os capacetes estão divididos em três classes conforme o tipo de risco a que 

o trabalhador está exposto. A figura V.1 mostra os tipos de capacetes mais utilizados 

para a proteção do trabalhador. 

 

 

2.4.10.2 Capacetes de Segurança 

 

 

CLASSE A: capacete para uso geral, exceto em trabalhos com energia 

elétrica. 

 

CLASSE B: capacete para uso geral, inclusive para trabalhos com energia 

elétrica. Capacete para bombeiros. 
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Figura 2: Capacetes de segurança 

 

 

 

2.4.10.3 Tipos de Riscos 

 

 agentes meteorológicos → trabalho a céu aberto; 

 impacto proveniente de queda ou projeção de objetos; 

 queimadura ou choque elétrico. 

 

Obs.: trabalhadores com cabelos compridos que trabalham próximo a 

pontos rotativos de máquinas devem usar redes de prender cabelo ou touca. 

 

2.4.10.4 Características dos capacetes de segurança 

 

 construção sólida → casco em plástico rígido, resinas prensadas com tecido, 

fibra de vidro reforçada com poliéster e ligas de alumínio; 

 alta resistência ao impacto e penetração; 

 propriedades dielétricas → para a classe B → nas condições de ensaios de 

rigidez dielétrica não devem apresentar descarga elétrica na tensão de 

20.000 volts durante 3 minutos, não devendo a corrente de fuga neste 

intervalo de tempo exceder a 9 mA; 

 outras → peso máximo → classe A = 425 gramas e classe B = 439 gramas. 



72 
 
 

 

 

2.4.11 ÓCULOS DE SEGURANÇA 

 

Os óculos de segurança são considerados equipamentos de proteção 

individual de grande importância nas atividades laborais, pois evitam acidentes de 

trabalho envolvendo operações de riscos que possam afetar o globo ocular do 

trabalhador. São inúmeros os tipos de acidentes de trabalho pelo não uso adequado 

de óculos de proteção. 

  

2.4.11.1 Tipos de Riscos 

 

→ impactos de estilhaços e cavacos de operações de rebarbação e 

usinagem; 

→ poeiras provenientes de operações industriais ou impelidas pelo vento; 

→ borrifos de líquidos e de metal em fusão; 

→ brilho excessivo e irradiações ultravioletas e infravermelhas. 

 

a) óculos de segurança contra partículas → para trabalhos que possam 

causar ferimentos nos olhos, provenientes do impacto de partículas; 

 

                         Figura 3: Óculos de proteção 

 

Características:  

lentes → cristal ótico, sem distorções, riscos, com graus corretos e 

temperados para resistir a impactos; 

armação → composta de: aros, hastes, plaquetas, proteção lateral, 

dobradiças. 
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b) óculos de segurança contra gases/vapores e respingos → para 

trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da 

ação de líquidos agressivos e metais em fusão. 

 

         Figura 4: Óculos de proteção contra gases/vapores, respingos e poeiras 

 

Características: 

lentes → mesma do anterior; 

armação → para líquidos agressivos → borracha de boa qualidade, 

resistente e flexível a ponto de permitir perfeitos ajustes aos mais diferentes tipos de 

rosto; 

→ devem possuir dispositivo para ventilação → aplicação – trabalhos em 

laboratório, galvanoplastia, operações com ácidos e demais líquidos agressivos; 

→ para metais em fusão → mesmas características para os líquidos. 

 

c) óculos de segurança contra poeiras → trabalhos que possam causar 

irritação nos olhos provenientes de poeiras. 

Características: mesmas que a anterior. 

 

d) óculos de segurança contra radiações perigosas → trabalhos que 

possam causar irritação nos olhos e outras lesões devido às ações de radiação. 
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                      Figura 5: Óculos para radiações perigosas 

 

Características: 

lentes internas → com tonalidade que funcione como filtro de lux.  

lentes externas → vidro ou resina incolor para proteger a lente filtrante. 

 

e) máscara para soldador → para uso nas operações de solda. 

 

                                  Figura 6: Máscara para soldador 

 

f) protetores faciais e para os olhos → para proteção de partículas, respingos 

químicos, contra impacto e calor radiante. 

                                    Figura 7: Proteção facial 

2.4.12 Protetor auricular 

 

O protetor auricular é um equipamento de proteção individual e deve ser 

usado quando da orientação de um profissional da área de segurança do trabalho, 

baseado no Laudo Ambiental e no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

Porém, antes do uso o médico do trabalho deverá fazer os exames clínicos 

necessários para indicar o tamanho do protetor. 
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2.4.12.1 Tipos de Protetores: 

protetores circum-auriculares → são os protetores do tipo fone ou concha. 

 

Figura 8: Protetor do tipo concha 

 

protetores de inserção → são os protetores do  tipo plug ou tampão. 

 

Figura 9: Protetor do tipo plug 

 

2.4.13 Proteção respiratória 

A proteção respiratória está classificada basicamente em dois tipos: 

proteção dependente; 

proteção independente. 

As proteções dependentes são utilizadas de acordo com as condições do 

ambiente onde o trabalhador vai executar suas tarefas e as independentes não 

importam as condições em que os equipamentos serão utilizados, pois as condições 

ambientais não vão interferir no seu funcionamento. 
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2.4.14 Equipamentos de Proteção Dependentes 

 

São sempre os equipamentos filtrantes, não importando como são 

constituídos, pois apenas eliminam do ar que se respira, os contaminantes ali 

presentes. 

 

Podemos classificar os equipamentos de proteção dependente como: 

 

a) filtros para retenção mecânica de aerodispersoides. 

 

Classe P1 – são utilizados contra aerodispersoides gerados mecanicamente 

com partículas sólidas ou líquidas geradas de soluções ou suspensões aquosas. 

São indicados para proteção de poeiras vegetais como algodão, bagaço de 

cana, madeira, celulose e carvão vegetal, grãos e sementes, poeiras minerais (sílica, 

cimento, carvão mineral, negro de fumo, bauxita, coque, fibra de vidro, ferro, 

alumínio entre outros metais; névoas aquosas de inorgânicos, névoas de ácido 

sulfúrico e soda cáustica. 

Tipos de proteção: 

respiradores contra poeiras; 

máscara respiratória para trabalhos de limpeza por abrasão; 

respiradores e máscaras de filtro químico; 

aparelhos respiratórios de isolamento → locais onde o teor de oxigênio seja inferior 

a 18 % em volume. 

 

Equipamentos De Proteção: 

aparelhos purificadores → purificam o ar ambiente antes de ser respirado; 

aparelhos   de   isolamento → fornecem  ao  indivíduo  uma   atmosfera  respirável, 

conseguida independentemente do trabalho. 
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     Figura 10: Proteção Respiratória 

 

2.4.14.1 Proteção Para Membros Superiores 

 

o As lesões podem ser causadas por: 

 materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes, etc; 

 produtos químicos corrosivos, cáusticos, tóxicos, etc; 

 materiais e objetos aquecidos; 

 equipamentos energizados; 

 radiações perigosas, etc. 

 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO: 

 luvas; 

 protetores da palma da mão; 

 protetores de punho; 

 mangas e mangotes; 

 pomadas protetoras. 
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Figura 11: Elementos de Proteção 

 

 

 

2.4.14.2 Proteção ao tronco 

 

o Tipos de riscos: 

 projeção de partículas; 

 calor radiante, chamas; 

 respingos de ácidos, abrasão; 

 substâncias que penetram na pele; 

 umidade excessiva; 

 temperaturas extremas; 

 radiações perigosas; 

 riscos noturnos; 

 trabalhos de pátio e campo. 

 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO: 

 aventais; 

 jaquetas; 

 macacões; 

 roupas especiais para calor; 

 roupas alcochoadas; 
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 blusões com camadas de material fluorescente; 

 capas; 

 conjuntos aluminizados.  

 

Figura 12: Elementos de Proteção 

 

2.4.14.3 Proteção para membros inferiores 

 

o Tipos de riscos: 

 superfícies cortantes e abrasivas; 

 substâncias químicas; 

 frio ou calor excessivo; 

 perigos elétricos; 

 impacto de objetos pesados; 

 umidade. 

 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO: 

 calçados com biqueira de aço; 

 calçados com palmilha de aço; 

 calçados com solado antiderrapante; 

 calçado isolante; 

 botas de borracha; 

 perneiras. 
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       Figura 13: Elementos de Proteção 

 

 

2.4.15 Proteção contra queda com diferença de nível 

 

ELEMENTO DE PROTEÇÃO: 

 

                         Figura 14: Cinturão 

 

 

     Figura 15: proteção em altura e cinturão de cadeira 
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2.5 ACIDENTES DO TRABALHO 

 

A Constituição Federal de 1988 fortaleceu a questão da responsabilidade 

civil do empregador e a garantia ao seguro do trabalho para os trabalhadores 

urbanos e rurais. 

O acidente de trabalho pode acarretar várias consequências jurídicas ao 

empregador, resultando, inclusive, na indenização ou, até mesmo, numa ação 

criminal. 

O acidente de trabalho encontra-se definido em vários documentos legais. O 

Art. 19 da Lei 6.367/76, regulamentado pelo Decreto 79.037/76, é apresentado como 

segue: 

 

2.5.1 Causas do acidente 

 

Tecnicamente existem duas causas de acidentes: atos inseguros e 

condições inseguras. 

De acordo com a Norma Brasileira NB-18 da ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) existem vários aspectos que decorrem dessas causas. 

Devemos entender, no entanto, que o acidente sempre ocorre como 

resultado da soma de atos e condições inseguras que são oriundos de aspectos 

psicossociais denominados Fatores Pessoais de Insegurança. 

Esse é um dos motivos que determina, hoje em dia, durante uma 

investigação e análise de acidentes, que os profissionais envolvidos não utilizem os 

termos Atos Inseguro ou Condições Inseguras. Na busca das causas dos acidentes 

recomenda-se descrever o risco sem que haja necessidade de classificá-lo como 

Ato ou Condição. 

 

2.5.2 Ato Inseguro 

 

O Ato Inseguro é um termo técnico utilizado em prevenção de acidentes que, 

conforme o local possui definições diferentes, porém com o mesmo significado. 
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Entende-se como Ato Inseguro como sendo as causas de acidentes do 

trabalho que residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem 

da execução de tarefas de uma forma contrária às normas de segurança. Exemplos 

bastante comuns de atos inseguros, frequentemente observados na indústria são: 

utilizar de maneira incorreta ou imprópria ferramentas manuais; não obedecer a 

sinais ou instruções de segurança entre outros. 

 

2.5.3 Condição Insegura 

 

A Condição Insegura tem como definição as circunstâncias externas de que 

dependem as pessoas para realizar seu trabalho que sejam incompatíveis ou 

contrárias com as normas de segurança e prevenção de acidentes. 

Como essas condições estão nos locais de trabalho podemos deduzir que 

foram instaladas por decisão e/ou mau comportamento de pessoas que permitiram o 

desenvolvimento de situações de risco àqueles que lá executam suas atividades. 

Portanto, podemos dizer que as Condições Inseguras são, via de regra, geradas por 

problemas comportamentais do homem, independente do seu nível hierárquico 

dentro da empresa. 

 

2.5.4 Fator Pessoal de Insegurança 

 

O Fator Pessoal de Insegurança é o nome dado às falhas humanas 

decorrentes, na maior parte das vezes, de problemas de ordem psicológica 

(depressão, tensão, excitação, neuroses, etc.), social (problemas de 

relacionamentos, preocupações com necessidades sociais, educação, dependências 

químicas, etc.), congênitos ou de formação cultural que alteram o comportamento do 

trabalhador permitindo que cometa Atos Inseguros. Como exemplo o indivíduo que é 

distraído terá atitudes, predominantemente, desatentas. A falta de atenção é um Ato 

Inseguro. 
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2.5.5 Consequências do acidente 

 

Evidentemente, a extensão e gravidade das lesões que sofrem os 

trabalhadores irão depender da natureza do acidente. Basicamente, entretanto, é 

possível dividi-las em duas categorias: 

lesões imediatas; 

lesões mediatas. 

 

Lesões Imediatas 

São aquelas que os traumas físicos ou estados patológicos se observam 

imediatamente, ou no espaço de algumas horas, após a ocorrência do acidente. É o 

caso, por exemplo, das lesões traumáticas como, cortes, fraturas e escoriações; das 

queimaduras e choques elétricos e também das intoxicações agudas com 

substâncias nocivas. 

Convém observar, que as intoxicações agudas com substâncias tóxicas no 

trabalho podem levar rapidamente a estados patológicos que também devem ser 

considerados doenças profissionais. Em tais casos as doenças do trabalho passam 

a constituir lesões imediatas. 

 

Lesões Mediatas 

São aquelas em que os estados patológicos demoram meses, às vezes 

anos, para se manifestarem. É o caso das intoxicações crônicas e da maioria das 

doenças profissionais que decorrem de exposições constantes e prolongadas e 

agentes ambientais agressivos. 

Exemplos bastante conhecidos são: a silicose, que resulta da exposição à 

poeira de sílica livre e cristalina, o benzolismo, que resulta da exposição a vapores 

de benzeno, entre outros. 

 

2.5.6 Importância e vantagens da prevenção de acidentes 

 

Para o empregador, responsável pelo ambiente e condições de trabalho, os 

acidentes são fonte de constantes aborrecimentos, quer devido às implicações 

desfavoráveis na produção, quer devido a eventuais reclamações e demandas 

trabalhistas. 
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Apesar disso, o empregador, principalmente entre as empresas de médio e 

pequeno porte, resulta em distender verbas para o controle dos riscos profissionais, 

pois, via de regra, desconhece o montante dos prejuízos financeiros decorrentes dos 

acidentes de trabalho. 

Os custos dos acidentes do trabalho podem ser calculados com uma relativa 

precisão e constituem o argumento principal que dispõe o profissional de segurança 

para convencer a direção da empresa da necessidade de investir na área de 

segurança. Sem uma demonstração clara dos prejuízos ocasionados pelos 

acidentes do trabalho, dificilmente a empresa destinará recursos financeiros 

necessários para a prevenção e controle destes. 

A redução dos acidentes do trabalho traz, entre outros, os seguintes 

benefícios às empresas: 

redução dos prejuízos financeiros decorrentes dos desperdícios de material; 

melhoria no moral do trabalhador com implicações positivas na produtividade; 

redução no preço final do produto; 

redução das taxas de seguro contra acidentes do trabalho. 

 

“Porém é principalmente o aspecto humano e não o econômico que deveria 

motivar a prevenção de acidentes.” 

 

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho dos 

segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou 

a perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho. 

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e 

individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. 

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de 

cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. 

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os 

riscos da operação a executar e do produto a manipular. 

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os 

sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento 

do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. 
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Para caracterizar o acidente de trabalho, é importante considerar os 

seguintes aspectos: 

 o evento causador do acidente; 

 a existência do dano pessoal; 

 estabelecer o nexo causal entre o dano e o evento. 

 

Do ponto de vista prevencionistas, entretanto, o acidente do trabalho pode 

ser definido como uma ocorrência inesperada, que interrompe ou interfere no 

processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil e/ou lesões nos 

trabalhadores e/ou danos materiais. Portanto, mesmo ocorrências que resultem 

unicamente em perda de tempo devem ser encaradas como acidentes do trabalho. 

Sob qualquer ponto de vista, contudo, acidentes do trabalho são ocorrências 

altamente indesejáveis que devem ser evitadas e controladas através das várias 

técnicas prevencionistas. 

 

Observações Importantes: 

 

“A doença ocupacional é considerada legalmente como um acidente de 

trabalho, muito embora seus efeitos possam se manifestar após anos de exposição.” 

“Os efeitos nocivos causados pelo calor (sobrecarga térmica), embora 

menos divulgados, são tão nocivos quanto aqueles causados pelo ruído. merecendo 

um estudo diferenciado e não menos importante.” 

“A perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional é um exemplo de doença 

ocupacional que traz grande prejuízo social e econômico para o Estado.” 

“Os procedimentos administrativos para registrar a doença ocupacional 

como, por exemplo, a emissão da CAT (Comunicação do Acidente de Trabalho), 

devem ser os mesmos utilizados para outros tipos de acidentes de trabalho.” 
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