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Realidade Virtual Realidade Aumentada

O campo de Segurança e Saúde do trabalho acabou sendo beneficiado com toda a 
evolução da tecnologia. 

Todas essas tecnologias podem, em algum grau, contribuir com o campo da segurança e 
da saúde do trabalhador



Realidade Virtual (RV) 

“Ambiente tridimensional gerado em computador, que não 
necessariamente precisa ser baseado em um cenário real”

(sistema não-imersivo)



Realidade Virtual (RV) 

Alguns ganhos: 

→Identificação de riscos 
(visualização do concreto, não abstrato como no 2D);

→Treinamento e capacitação 
(geração net – metodologias ativas):

▪ Mão de obras
▪ Gestores*

* Ex: Ao fazer o treinamento, o gestor perceberá a necessidade de que o funcionário que está trabalhando 
em altura seja constantemente supervisionado, conforme estabelece a NR 35



Falta de consciência de segurança e de

conhecimento dos setores gerenciais e da mão

de obra sobre a necessidade dos cuidados com a

segurança e a saúde do trabalho.

Aqui nós já começamos a suprir uma deficiência observada no setor da construção civil



Em desenvolvimento 
pelos pesquisadores:
Eng. Arthur Lucena
Profa. Dra. Fernanda 
Saffaro
(UEL – Londrina/PR)

Outros pesquisadores 
de referência área:
Profa. Dra. Dayane 
Bastos Costa (UFBA)
Prof. Dr. Sérgio Scheer
(UFPR)
Prof. Dr. Tarcisio Saurin
(UFRGS)



Em desenvolvimento pelos pesquisadores:
Eng. Arthur Lucena
Profa. Dra. Fernanda Saffaro
(UEL – Londrina/PR)

Lógica utilizada por esse jogo:
1. O jogador entrará na cena e deverá conversar

com o funcionário para ouvir o que ele tem a
dizer. Além disso, o jogador fará uma avaliação
das condições do local para identificação de
riscos (de acidentes, ergonômicos...);

2. Ao finalizar sua avaliação, o jogador irá ao
final da cena;

3. Ele será novamente colocado no início dessa
mesma cena, agora com o locutor indicando
os riscos. Nesse momento, ele será arguido
sobre quais as medidas preventivas a serem
empregadas;

4. Ao final, o locutor apontará possíveis medidas
preventivas a serem empregadas ali.



Building Information
Modelling

“representação digital das características
físicas e funcionais de um empreendimento,
criando um recurso de conhecimento
compartilhado para informações sobre ele,
formando uma base confiável para tomada de
decisões durante todo o seu ciclo de vida,
desde a concepção até a demolição”



O BIM não é só uma
metodologia que gera apenas
modelos em três dimensões...



Building Information Modelling (BIM)
→ Ao vincular o modelo digital a um cronograma adicionando a dimensão de tempo,

e passando o modelo para 4D (Planejamento), permite que a sequência de
construção seja observada digitalmente e que os riscos potenciais sejam
identificados com maior facilidade;

→ Isso permitindo que os projetistas eliminem ou reduzam os riscos antes do início 
do trabalho;

→ Onde não é possível remover os perigos, os trabalhadores podem ser preparados 
com antecedência e os controles apropriados implementados.



Em geral, os projetistas não possuem conhecimento suficiente sobre
SST que lhes possibilite já considerarem os requisitos de SST no
momento em que as decisões de projeto são tomadas. Deste modo,
assume-se que outro interveniente deve atuar em colaboração com

os projetistas realizando as devidas intervenções (QUEM?).

A comum não participação do executor na etapa de projeto

da edificação, com o fim de identificar soluções projetuais

que permitam maior segurança na execução;

Aqui nós já começamos a suprir outra deficiência observada no setor da construção civil



Usando modelos BIM, a equipe do projeto e construtores podem

executar uma análise detalhada para planejar uma sequência
de operações mais seguras no canteiro de obras

Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT)

“a) memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se
em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas
preventivas;”
“d) cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade
com as etapas de execução da obra;”



A partir do emprego do BIM, no campo da gestão de SST, então sendo
trabalhadas outras estratégias de desenvolvimento:

- Identificação automatizada dos risco de acidentes de trabalho nos projetos.

- Desenvolvimento de algoritmos que analisam automaticamente um modelo de
construção para detectar riscos de queda e sugerir medidas preventivas.

- Automatização da identificação dos perigos a partir da combinação dos
componentes ou atividades do BIM com regulamentos de segurança do
trabalho.



DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BIM
Pela Sondagem da Construção realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE)
(Setembro, 2018):

- 7,5 % das empresas fazem uso do BIM. Dessas: 

28%

25%

47%

Fase de utilização do BIM

Orçamento (5D)

Planejamento (Gestão
física da obra) (4D)

Análise de projetos (Clash
detection) (3D)

Razões para não utilizar o BIM: 
- Desconhecimento da tecnologia 

(33%);
- Crise econômica setorial 

(demanda) (25%);
- Elevado valor do investimento de 

implantação (13%);
- ...



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O emprego de BIM 4D, Realidade Virtual e Realidade
Aumentada tem potencial enorme de contribuir para a
antecipação de riscos e para a elaboração de medidas
preventivas frente a esses riscos observados em canteiro antes
do início da obra.



Essas temáticas são 
trazidas nos 
seguintes materiais...
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Obrigado! 




