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Como nos Protegemos?
Matenha-se visível e use sempre roupa de

alta visibilidade de Classe III ou Classe II:

• Clase II: Para trabalhadores em
condições climáticas severas e/ou em áreas
com cenários complexos,
onde a atenção possa ser
desviada do tráfego em
proximidade, onde o
trabalhador esteja em
proximidade com o tráfego,
onde os veículos e
equipamento viajam a
velocidades superiores a 25
mph, e/ou no direito de passagen de
qualquer projecto de estrada Federal.  

• Clase III: Para trabalho
quando exposto a tráfego
de alta velocidade e/ou
condições onde a
visibilidade 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.

A Road Construction Industry
Consortium Awareness Program
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exclusiva do empregador de proporcionar um "local de trabalho seguro e saudável" como imposto pela Lei  de
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TTCDsTTCDsComo Lidamos com
Público Zangado?
Você e o seu empregador deverão:

• Mantenha-se calmo e responda de uma
forma não violenta.  

• Mantenha-se em áreas visíveis e
iluminadas.

• Assegure-se que pode comunicar com os
colegas de trabalho e pode pedir ajuda.

• Responda imediatamente a violência
pública; providencie os trabalhadores com
aparelhos para registar acontecimentos,
atacantes, números de matrículas, etc.

• Providencie extra protecção policial e
segurança quando necessário.

(Dispositivos Temporários 
de Controlo de Tráfego)

U.S. Department of Transportation
Federal Highway Administration
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• Quando possível, trabalhe a partir da
plataforma no veículo.

• Use equipamento de protecção contra
queda.

• Esteja em constante comunicação com o
condutor.

• - Visual no mínimo.

• - Audio fortemente
encorajado.

• - Audio juntamente com
visual será o melhor.

As melhores práticas
Empreiteiros deverão:

• Colocar, recolocar, remover
TTCDs quando o volume de
tráfego é menor.

• Instalar TTCDs do primeiro
para o último para que os
automobilistas vejam.

• Remover TTCDs do último para o primeiro
para que os automobilistas vejam.

• Proibir trabalhadores a pé de trabalhar
atrás de um veículo de recuo, atrás de
veículos que poderão recuar,
ou em equipamento de
pontos cegos.

• Planear “mover zonas de
trabalho” com instrumentos
móveis de aviso apropriados
(leia MUTCD).

Como podemos montar
TTCDs de forma segura?
Empregadores deverão providenciar

equipamento de segurança:

• Plataformas para segura utilização/
recuperação.

• Cintos de segurança, barreira de
protecção contra queda, e/ou corrimões.

• Veículos de abrigo ou atenuadores.

• Dispositivos de TTCD automatizados de
utilização/recuperação.

• Meio de comunicação com supervisores
ou agentes de segurança no caso de
automobilistas agressivos ou
emergências.

Empregadores deverão requeira práticas

seguras de trabalho:

• Usar roupas de alta visibilidade de Classe
III ou II.

Trabalhadores e automobilistas enfrentam

diferentes perigos.

Os perigos a trabalhadores:

• Atingidos por automobilistas.

• Atingidos por veículos de construção.

• Queda do veículo.

• Automobilistas irritados.

Os perigos a automobilistas:

• Entrada de pára-choque ou área de
trabalho quando TTCDs estão a ser
montados ou a ser removidos.

• Fundir quando a faixa de rodagem está
fechada.

• Congestionamento de tráfego, atrasos,
e acidentes por trás.

Quais são
os principais
perigos?


