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Devida Diligência / Responsabilidade Social Corporativa / Cadeia de 

Valor ou Abastecimento / Culpa in vigilando / Culpa in eligendo

Decreto n. º 9.571, de 21 de novembro de 2018, que estabelece as 

Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos



Em relação a obrigações trabalhistas, o contratante é responsável
subsidiário (art. 5º-A, § 5º, da Lei 6.019/1974). No que diz respeito à higiene,

saúde e segurança do trabalho, o contratante é responsável direto (art. 5º-
A, § 3º, da Lei 6.019/1974). Por último, no que tange a acidentes do trabalho

e a doenças ocupacionais a eles equiparadas, o contratante é responsável

solidário (art. 927, parágrafo único, art. 932, art. 933 e art. 942 do Código
Civil).

Portanto, a despeito de eventual tentativa de Contratante de eximir-se de

qualquer tipo de responsabilidade, trata-se de responsabilidade legal, e

eventual cláusula contratual não tem força para afastar a responsabilidade
expressamente prevista em lei.



Importância e Relevância do Assunto

Acidentes Fatais na Construção Civil

Queda de Altura

Choque Elétrico / Arco Elétrico / Descarga Atmosférica

Máquinas e Equipamentos

Soterramento





REDES AÉREAS REDES SUBTERRÂNEAS



http://brasilengenharia.com/portal/noticias/noticias-da-engenharia/10672-cidades-investem-em-fiacao-eletrica-subterranea













•

Situação inicial a qual se deparou um Auditor-Fiscal do Trabalho



• Há possibilidade de dano à integridade dos trabalhadores?   
• Há probabilidade do talude cair?
• O dano à integridade (em caso de queda) será grave? 
• Está em vias de cair?                

O AFT, no caso concreto, efetuou a interdição das atividades de 
escavação. Será que o AFT acertou? 

sim

sim

sim

sim



•

O talude caiu 03 dias após a interdição das atividades de escavação.



A Relevância dos Profissionais de SST & A Relevância das Ações da Inspeção do Trabalho









https://www.youtube.com/watch?v=3cncEQ_7FN4



MORTE POR SOTERRAMENTO

Impacto da Massa de Solo

Obstrução das Vias Aéreas Superiores

Pressão da Terra sobre os Pulmões

Hipotermia

1.5.6. Preparação para Emergências (Nova NR 01)



https://www.youtube.com/watch?v=3cncEQ_7FN4



Uma parede vertical do terreno, poderá ficar pôr 
semanas sem significante deterioração, enquanto 
que uma similar cortada na mesma área entra em 

colapso após alguns minutos da escavação. 

[EFEITOS SECUNDÁRIOS A MANTÉM ESTÁVEL]

Considerações sobre o solo



Relatórios sobre solos e sondagens podem 
raramente ser considerados como definitivos

Deve-se aceitar que as condições do solo poderão 
variar, e estarmos preparados para tanto 

Considerações sobre o solo



A melhor e mais segura maneira de tratar este 
assunto é considerando que toda a vala, 

independente de profundidade ou largura, é um 
PERIGO potencial e letal. 

Considerações sobre o solo



TERMINOLOGIA
TALUDES & VALAS



corpo ou maciço

pé

al
tu

ra

coroamento ou crista

ângulo de 
inclinação

TALUDE



corpo ou maciço

pé

al
tu

ra

coroamento ou crista
TALUDE (com bermas)



 

VALA

Abertura feita no solo, por processo mecânico ou manual, com 
determinada seção transversal, destinada a receber tubulações





PPRA (será substituído pelo PGR em 01/2022)

PPRA PGR





Severidade da lesão 
ou agravo à saúde

Risco ocupacional:

Probabilidade de 
ocorrer lesão ou 
agravo a saúde

x



Talude

Risco ocupacional
probabilidade x  severidade

Nivel de Risco

X



Talude

Nível de Risco

Diminuir a inclinação do talude: maior segurança

X

Risco ocupacional
probabilidade x  severidade



Na fase de planejamento é importante que a empresa 
realize a identificação dos perigos e a avaliação dos 

riscos associados às atividades a serem desenvolvidas, 
e, com isso, estabelecer medidas de controle que 

diminuam a probabilidade de ocorrência de acidentes 
que gerem danos e prejuízos para a empresa. 

Esta atividade definirá o conjunto de ações para 
eliminar, minimizar e controlar os riscos de acidentes.



Atividades de escavação na indústria da construção devem 
atender aos requisitos legais da Normas Regulamentadoras n°
01 (NR 01) e 18 (NR 18) e, quando aplicáveis, as demais NRs e 

Normas Técnicas

NR.33 NR.12 NR.7 NR.10 NR.15 NR.35 

NBR 9.061/1985 - Segurança de Escavação a Céu Aberto
NBR 12.266/1992 - Projeto de Execução de Valas p/ 

Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem 
Urbana

NR.9



PROVISÓRIAS / TEMPORÁRIAS
PRECÁRIAS

DEFINITIVAS

$



Taludamento / Escoramento / Blindagem



Protective Systems

ShieldingSloping Shoring



TALUDAMENTO / ESCORAMENTO ESCUDAMENTO

MND

CONGELAMENTO
DE

SOLO

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS: PLH / PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA / ANÁLISE DE RISCO / PERMISSÃO DE TRABALHO



Taludamento
SLOPING 



São escavações executadas em taludes estáveis, podendo ter 
patamares (bermas ou plataformas), objetivando melhorar as 

condições de estabilidade dos taludes







Escoramento
SHORING 



Os tipos mais comuns de escoramento utilizados são:

Pontaleteamento

Descontínuo

Contínuo

Especial (Estacas Prancha)

Metálico-Madeira

(Estacas Justapostas / Paredes Diafragma / ...)

Estroncas Hidráulicas



PONTALETEAMENTO







DESCONTÍNUO



DESCONTÍNUO





 

.
CONTÍNUO

O estroncamento deverá ser executado em seqüência conforme a vala

for sendo aberta, e sempre dentro da mesma jornada de trabalho..



CONTÍNUO





 

 

ESPECIAL

Tábuas de proteção empregadas p/ a segurança

do trabalhador que está no fundo da vala - impede

que ferramentas ou pedras que estão na beira da

vala, venham a cair dentro da mesma.

Tábuas de

proteção

empregadas p/

a segurança

do trabalhador

que está no

fundo da vala -

impedem que

ferramentas ou

pedras que

estão na beira

da vala,

venham a cair

dentro da

mesma.





OUTROS TIPOS DE ESCORAMENTOS

Estacas Pranchas Metálicas

 



OUTROS TIPOS DE ESCORAMENTO

Estacas Pranchas Metálicas



OUTROS TIPOS DE ESCORAMENTO

Metálico-Madeira





 

 
 

ESTRONCAS HIDRAULICAS





Desenvolvido especificamente para suportar as paredes laterais de uma vala.



Pré-montados, são fáceis e rápidos de serem instalados



Um tempo mínimo é envolvido para tornar a vala segura = Rápida instalação

Tudo pode ser feito completamente fora das valas mantendo os trabalhadores em segurança.



Installation of a Vertical Shore



Removing a Vertical Shore





Blindagem / Escudamendo / Boxes
SHIELDING



ESCORAMENTO BLINDADO LEVE
P/ profundidades de no máx 1.50m. 

(redes de Água ou redes de gás)
Peso do Tipo Leve limitado a 1.000 kgf, 

p/ largura máxima de 2,00 m.
Profundidade máx. da vala limitada a 

1,50 m. A extensão de até 5,00m.



ESCORAMENTO BLINDADO PESADO
Constituído por 2 paredes metálicas 

c/ tamanhos padrão, conectadas 
entre si por estroncas, também 

utilizadas p/ seu arraste c/ 
Escavadeiras.

Para profundidades acima de 4 m são 
colocados 2 sobrepostos



ESCORAMENTO DE ALUMÍNIO
Fabricado baseada em normas técnicas 

de segurança (OSHA). 
Desmontável , serve p/ pequenas 

manutenções s/ uso de escavadeiras.
Pode ser levado em veículos leves como 

camionetes. 
Peso montado: 150 kg transportado em 

camionete. Tamanho é 2 m x 2 m.



ESCORAMENTO POÇO DE VISITA
Utiliza a escavadeira hidráulica.

Dimensões de 2 m (Altura) x 3 m 
(Comprimento). pode ser usado 

sobreposto chegando a até 8 m de 
profundidade.

PV: 4 lados iguais ou c/ 2 paredes c/ 
abertura p/ passagem de tubulação.















Não exceder a capacidade de carga da blindagem



É proibido fazer qualquer alteração, adição, subtração em qualquer blindagem, a não ser, com 
autorização por escrito do engenheiro responsável pela estrutura



MND (Metodologias Não Destrutivas)

É oportuno mencionar a aplicação - ainda que insipiente, porém de perspectivas promissoras sob
vários aspectos - das MND (Metodologias Não Destrutivas). Trata-se de uma família de métodos,
materiais e equipamentos cuja utilização pode se dar pela construção de redes novas ou a
recuperação de redes existentes no subsolo (substituição ou reabilitação), com a menor ruptura
possível da superfície, menor influência no sistema viário (tráfego), e pouca ou nenhuma
influência no entorno da obra (comércio e serviços), já que não há abertura contínua de valas para
sua execução. Maiores informações sobre estas tecnologias podem ser obtidas por meio da
Associação Brasileira de Tecnologia Não Destrutiva e da International Society for Trenchless
Technology. Em que pese tais evidentes vantagens, tais métodos são carentes de estudos mais
aprofundados na área de SST. Evidentemente, a ausência ou minimização da abertura de valas
reduz ou elimina os vários riscos apresentados nesta apresentação. Por outro lado, os
equipamentos e técnicas utilizados nos MND podem introduzir riscos significativos que precisam
ser ainda melhor avaliados.



MND (Metodologias Não Destrutivas)













PROJETO
Normas Técnicas

Especificação Técnica dos Materiais Utilizados → RESISTÊNCIAS
Cargas / Carregamentos → AÇÕES

ELU & ELS
Coeficientes de Segurança

Métodos de Cálculo
(Dimensionamento x Verificação)

Plantas (desenhos)



•

TOMBAMENTO DA 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA DEVIDO 

AO ROMPIMENTO DO 

SOLO

ITEM 18.22.12 

ALÍNEA “F”

Mostra um acidente fatal

ocorrido com escavadeira

hidráulica que realizava

escavação de solo sobre uma

vala, havendo o rompimento da

parede do lado esquerdo,

justamente no mesmo lado da

cabine do operador. A máquina

tombou e todo o seu peso ficou

concentrado na cabine,

esmagando-a juntamente com o

operador. Houve falha no

procedimento existente, pressão

na execução da tarefa, falha de

supervisão e o não atendimento

das recomendações contidas no

manual do fabricante da

máquina.





Roll-Over Protective Structures (ROPS)

Falling-Object Protective Structures (FOPS)









NR 18 ATUAL
18.13.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de
queda de trabalhadores ou de projeção e materiais.

NOVA NR 18
18.7.1 É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de
queda de trabalhadores ou de projeção de materiais e objetos no entorno
da obra, projetada por profissional legalmente habilitado.

















ANÁLISE DE ACIDENTE DE TRABALHO
INSPEÇÃO DO TRABALHO

SRTb/PA
12/2020





Foto 1 - Registro fotográfico do dia

seguinte ao acidente do local onde

houve o desabamento de terra e

soterramento do trabalhador. Os

painéis de madeira, segundo o

engenheiro da obra, Luidgi Italo Souza

e Silva, Analista de Assistência

Técnica, não estavam nesse local, no

momento do acidente, mas foram

utilizados pelos militares do Corpo de

Bombeiro durante o resgate do corpo

da vítima.



















Resultados da Inspeção:

EMBARGO DA OBRA
+

LAVRATURA DE 18 AUTOS DE INFRAÇÃO


