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Trabalho NocturnoO que é requerido para a
visibilidade dos veículos?
ANSI sets the requirements. Work 
vehicles need:

E que tal outros itens
da zona de trabalho?
Aqui estão considerações para outros itens

da zona de trabalho:

• Todos os equipamentos, materiais, e 
perigos devem estar visíveis.  

• Armazene o equipamento longe da zona
de trabalho ou proteja-o com barreiras,
amortecedores de embate, ou instrumen-
tos de sinalização.

• Nunca armazene o equipamento numa
zona de choque.

©2011 Laborers Health & Safety Fund of North America, Washington, DC
Este material foi produzido sob a concessão número 46C3-HT06 da Occupational Safety &
Health Administration e é baseado no trabalho apoiado pelo Federal Highway Administration
sob o acordo de concessão DTFH61-06-G-00007. Quaisquer opiniões, decisões, e conclusões
ou recomendacões expressas nesta publicacão são as do Autor (es) e não reflectem neces-
sariamente os pontos de vista ou políticas do Departmento de Trabalho dos EUA ou do Fed-
eral Highway Administration. Nem a referência a nomes comerciais, produtos comerciais,
ou organizações implicam o aval do Governo dos EUA. Nenhum pronunciamento feito neste
livreto deve ser usado para transmitir uma impressão de que qualquer membro do consórcio,
seus  afiliados ou empregados tenham  assumido qualquer  parte da responsabilidade legal
exclusiva do empregador de proporcionar um "local de trabalho seguro e saudável" como
imposto pela Lei  de Segurança e Saúde Ocupacional. Produzido para o consórcio pela 
FOF Communications.  

U.S. Department of Transportation
Federal Highway Administration

Texas
Transportation
Institute

240240
300300

360360

0

6060

120120

180180 420420

480480

540540

600600

� �

INTER
NA

TIO
NA

L
UN

ION OF OPERATING
ENGINEERS

OR
GA

NIZED DEC. 7, 1896

LABOR OMNIA VINCI
T

TRAINING & EDUCATION
FUND

LIUNA• Fitas retro reflectoras para definir

tamanho e forma

- Faixas de 2 polegadas de fitas 

vermelhas e brancas.

• Mantenha as luzes e fitas limpas.

• Assegure-se de que as luzes 

funcionam 

propriamente. 

• Sinais luminosos intermitentes ou 

rotativos, luzes. 

Alta 
Visibilidade



Como inspeccionamos
vestuário de 
alta visibilidade?
Verifique as suas roupas antes de cada uso:

• Roupas têm de estar limpas.

• Reflectores apropriados – visíveis a 1,000

pés, de dia ou de noite.

• Não podem estar desbotadas, rasgadas,

sujas, gastas, ou estragadas.

• Nenhum esfiapar nem 

listras perdidas.

• Tamanho adequado

para permitir que os

condutores reconheçam

a silhueta humana.

• Tempo de duração é

cerca de 6 meses de

uso diário.

Para saber mais sobre quando
as roupas deverão ser 

substituídas, veja Segurança
Rodoviária Extra, módulo

“Trabalho Nocturno – 
Alta Visibilidade”.

Que roupas devemos
usar?
Use roupas recomendadas para o trabalho

nocturno. Requerimentos:

• ANSI providencia 3
classes de vestuário de
alta visibilidade.

• Para a maioria do trabalho odoviário,
Classe 2 é o mínimo.

• Para trabalho nocturno, Classe 2 é alta-
mente recomendado.

• Classe 2 e 3 são 
requeridas em projectos
Federais.

• Localizações podem 
ter requerimentos adi-
cionais.

• Classe 1 não é permitida
em projectos Federais.

O que são roupas de
alta visibilidade?
Torne os trabalhadores altamente visíveis sob

uma série de condições de dia/noite. Carac-

terísticas ‘Hi-Viz’: 

• Cores de fundo fluorescentes – cor de
laranja, amarelo, verde.

• Material retro reflector em cor de laranja,
amarelo, branco, prateado, verde.

• Visível a 1,000 pés ou mais.

• Requerido para TODOS os trabalhadores
dentro do direito de passagem.

Roupas de Classe 3: Para trabalho quando exposto

a tráfego de alta velocidade e/ou condições onde a visi-

bilidade dos trabalhadores possa ser reduzida. Para

condições onde operadores de equipamento levam a

cabo tarefas perto de trabalhadores a pé. O trabalhador

deverá estar notável através de um completo alcance

de movimentos corporais num mínimo de 1,280 pés e

identificável como uma pessoa. Exemplos incluem tra-

balhadores com bandeiras, trabalhadores de construção

de estradas, trabalhadores de serviço público, equipas

de inspecção, primeiros internenientes de emergência.

Classe 3

Classe 2


