
Road Construction Industry
Consortium Awareness Program

Atropelamentos:
Empreiteiros

Como se comunica 
os ITCP?
Funcionários de segurança da obra e/ou pa-
trão são responsáveis por comunicar o Plano
de Controlo de Tráfego Interno. O Plano de
Controlo de Tráfego Interno coordena o fluxo
de equipamento e trabalhadores. 

• Funcionários de segurança da obra, pa-
trão explicam o ITCP e fornecem cópias.

• Cópias para todos os trabalhadores, 
inspectores, subalternos, camionistas.

• Assim que ITCP for actualizado, transmita
ITCP revisto a todos.

• Avise trabalhadores
a pé fora de posição,
veículos nas zonas
pedestres, condu-
tores de camiões
que excedam o limite
de velocidade da
zona de trabalho.

Trabalhadores devem rever e seguir o 
Plano de Controlo de Tráfego Interno (ITCP).

Quais são as melhores 
medidas de gestão de TTC?
Providencie pelo menos um supervisor

treinado para a zona de trabalho / técnico de

TTC na obra.

Melhores medidas:

• Mantenha diários, registos, fotografias,

outra documentação de TTCP (Plano de

Controlo Temporário de Tráfego) na obra. 

• Problemas de documento.

• Note, avalie, corrija os “indicadores” de

problemas tais como

- TTCD deslocados.

- Marcas de derrapagem.

- Tráfego irregular.
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Que outras medidas
podemos tomar?
Use separação positiva sempre que possível:

• Providencie veículos de abrigo e
camiões montados atenuadores (TMAs)
em zonas de trabalho móveis e áreas
onde os trabalhadores precisem de mais
protecção dos automobilistas.

• Barreiras temporárias instaladas por 
pessoal treinado.

• Treine trabalhadores nas provisões 
contratuais de protecção do trabalhador
requerido pelo dono da agência.

• Use bons procedimentos para montar, 
reconstruir TTCDs.

Faça o download do panfleto 
de POSITIVE PROTECTION em

www.fhwa.dot.gov/workzones.

Como roupas de 
trabalho podem ajudar?
Siga recomendações em ANSI/ISEA 109.*
Assegure-se que os trabalhadores se dis-
tinguem do que os rodeia:

• Providencie classe de roupa apropriada.
- Classe 2           - Classe 3

• Faça o possível para usar grandes con-
trastes: se o equipamento é laranja, use
amarelo — verde vivo, etc.

• Estabeleça e imponha regras para re-
querer que todos os trabalhadores usem
roupas apropriadas de alta visibilidade.

* ANSI/ISEA - American National Standards Institute/
International Safety Equipment Association

Vestuário de Classe 3: Para trabalho quando ex-
posto a tráfego em alta velocidade e /ou condições em
que a visibilidade dos trabalhadores possa ser reduzida.
Para condições onde operadores de equipamento efec-
tuam trabalhos perto de trabalhadores a pé. Trabalhador
deve estar evidente num raio completo de movimentos
do corpo num mínimo de 1,280 pés e identificável como
uma pessoa. Exemplos incluem sinaleiros, trabalhadores
de construção de estradas, equipa de inspecção de
serviços públicos, e os que respondem a emergências.

Como prevenir 
atropelamentos pelos 
automobilistas?
Use montagem apropriada dos Instrumentos
de Controlo de Tráfego Temporários (TTCDs).
Montagem/ reconstrução correcta dos TTCD:

• Aja de acordo com MUTCD e regulamentos

estaduais ou locais.

• Inspeccione e mantenha os TTCD.

• Teste a zona de trabalho para identificar

problemas com a montagem. 

• Assegure-se de que apenas engenheiros
qualificados fazem modificações quando
necessárias.

• Detecte veículos que entrem na zona de
choque entre a equipa e o tráfego.


