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RESUMO 

 

A construção rodoviária apresenta características peculiares diferentes da construção predial, 

como grandes extensões; convivência com o fluxo de veículos e população local, no caso de 

duplicações e manutenções; presença de elementos químicos como a massa asfáltica, fumos 

de solda, poeira de cimento e sílica; contato com seres vivos no desmatamento durante a 

abertura da estrada, como animais peçonhentos, abelhas e escorpiões; grande diversidade de 

processos construtivos; uso de máquinas e equipamentos pesados; dentre outros. Porém, não 

há uma norma regulamentadora específica ou itens específicos na Normas Regulamentadoras 

sobre condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (NR-18) para o 

setor, assim, as empresas têm como opção seguir sugestões de manuais existentes e de 

empresas bem sucedidas na preservação da saúde e segurança de seus trabalhadores. O 

objetivo deste trabalho é apresentar alguns perigos provenientes dos trabalhos de construção e 

manutenção de vias rodoviárias e analisar a suficiência das normas nacionais existentes sobre 

o assunto. 

Palavras-chaves: Segurança do trabalho. Rodovias. Normas. Construção Pesada. 

 



ABSTRACT 

 

The road construction has peculiar characteristics in the building, as large extension, working 

with the trafic of vehicles and the local population in case of duplication and maintenance, 

presence of chemicals such as asphalt, welding fumes, cement dust and silica, contact with 

living beings in deforestation over the opening of the road, as venomous animals, bees and 

scorpions; wide variety of construction processes, use of machinery and heavy equipment, 

among others. However, there is no specific regulatory standard or specific items on 

Regulatory Norms on terms and Environment Working in the Construction Industry (NR - 18) 

for the industry, the companies have the option of following suggestions from existent 

manuals and from successful companies in preserving the health and safety of their workers. 

The aim of this paper is to present some hazards from the construction and maintenance of 

roads and review the sufficiency of existing national rules on the subject. 

Keywords: Safety. Highways. Regulation. Heavy Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segurança do trabalho “é a ciência que atua na prevenção dos acidentes do 

trabalho decorrentes dos fatores de riscos operacionais” (SALIBA, 2004, p.19) 

Com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) anunciado pelo 

governo do Brasil, espera-se um aumento nas construções de rodovias. Segundo Cardoso 

(2007), a perspectiva do aumento das obras de estradas e rodovias no país reacendeu o debate 

sobre os riscos do trabalho na construção de rodovias que andava adormecido no meio 

prevencionista. 

No ambiente da construção de rodovias existem alguns riscos peculiares que se 

diferem das construções prediais, “desde os gerados pela utilização de pesados equipamentos, 

trazendo uma série de perigos físicos, aos provocados pelo trabalho no asfalto, como os 

atropelamentos e o contato com as emissões tóxicas” (CARDOSO, 2007, p.33). 

De acordo com a reportagem de Cardoso (2007), algumas das características 

peculiares que se diferem das construções prediais são: uso de máquinas e equipamentos 

pesados; grandes extensões; convivência dos trabalhadores com o tráfego de veículos e 

população local no caso de restaurações e duplicações; grande diversidade de processos 

construtivos em apenas uma obra; presença de elementos químicos como poeira de cimento e 

sílica, vapores provocados pela massa asfáltica, e fumos de solda; presença de elementos 

biológicos, no caso de rompimentos de redes mal identificadas na etapa de escavações; 

trabalhos em espaços confinados e alturas; contato com animais peçonhentos no 

desmatamento durante a abertura da estrada; solar intensa; dentre outros. 

Segundo o folheto Trabalho em Rodovias publicado pela Câmara Municipal de 

Sintra em Portugal, os principais riscos que os profissionais do setor enfrentam são: 

explosões, incêndios, dermatoses, atropelamentos, esmagamentos, quedas, irritações nas vias 

oculares e respiratórias, e queimaduras (SINTRA, 2005). 

Cada característica da construção rodoviária apresenta perigos, como por 

exemplo: o uso de máquinas e equipamentos pesados pode gerar ruídos, vibrações, 

tombamentos, atropelamentos, dentre outros; a convivência dos trabalhadores com o tráfego 

de veículos e população local, no caso de restaurações e duplicações, apresenta riscos de 

atropelamentos; a grande diversidade de processos construtivos em apenas uma obra 

apresenta uma grande diversidade de riscos relacionados com cada processo construtivo; a 

presença de elementos químicos como poeira de cimento e sílica, vapores provocados pela 

massa asfáltica, e fumos de solda pode resultar em inúmeras doenças ocupacionais graves, 
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como problemas respiratórios, problemas auditivos, dermatoses, Lesão por Esforço Repetitivo 

(LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT); presença de 

elementos biológicos, no caso de rompimentos de redes mal identificadas na etapa de 

escavações pode causar infecções aos trabalhadores; a exposição solar intensa pode causar 

desidratação, fadiga, câimbras, Acidente Vascular Cerebral (AVC), distúrbios cutâneos, 

dentre outros (CARDOSO, 2007). 

Reconhecendo-se que a construção de estradas apresenta riscos e perigos 

específicos que se diferem das construções prediais, percebe-se a necessidade de uma 

adequação das Normas Regulamentadoras. 

1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo apresentar alguns perigos provenientes dos 

trabalhos de construção de rodovias e analisar a suficiência das normas existentes sobre o 

assunto. 

O objetivo específico deste trabalho é apresentar perigos provenientes dos 

trabalhos de construção de rodovias por meio de pesquisas em artigos, estatísticas, e livros, e 

analisar a suficiência das normas existentes sobre o assunto. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Segundo dados do Anuário estatístico dos Acidentes do Trabalho 2006/2007 

(BRASIL, 2009) foram registrados um total de 10.090 acidentes do trabalho no setor da 

construção, sendo 995, nas construções de rodovias e ferrovias, o que corresponde a quase 

10% do total da construção. Esses dados ilustram a relevância do assunto na segurança do 

trabalho.  

No ambiente de construção e manutenção de estradas existem diversos perigos 

específicos, diferentes dos perigos presentes nas construções prediais. Assim, percebe-se certa 

necessidade de adequação das Normas Regulamentadoras para atender tais peculiaridades. 

 “A construção de rodovias se caracteriza pelas grandes extensões envolvidas, 

pelos diversos tipos de processos construtivos empregados e pela convivência, no caso das 

duplicações e restaurações, com o fluxo de veículos e população local” (CARDOSO, 2007).  
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Com a ausência de uma norma regulamentadora ou itens específicos para o 

setor da construção pesada na NR-18 - Normas Regulamentadoras sobre condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, as empresas têm como opção seguir 

sugestões de manuais existentes e empresas bem sucedidas na preservação da saúde e 

segurança ocupacional. 

1.3 METODOLOGIA 

Este trabalho será desenvolvido por meio de estudo e análise de literatura 

referente à segurança do trabalho na construção de estradas disponível, do levantamento de 

dados referentes as notícias publicadas em jornais e revistas sobre acidentes ocorridos na 

construção de estradas, para a identificação dos perigos existentes, e de algumas normas, 

manuais e recomendações existentes para a segurança do trabalho na construção de rodovias. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho apresenta a seguinte estrutura: 

O primeiro capítulo, a Introdução, onde constará o objetivo geral, objetivo 

específico e a justificativa do trabalho a ser realizado, e a metodologia utilizada para obtenção 

mesmo. 

O segundo capítulo, intitulado de Características da Construção Rodoviária, 

destaca as peculiaridades da construção rodoviárias, divididos nos sub-itens: uso de 

equipamentos pesados, convivência com tráfego rodoviário, diversidade de processos 

construtivos, presença de elementos químicos, contato com animais peçonhentos, trabalho a 

céu aberto, obras em grandes extensões e trabalhos em espaços confinados e alturas. 

No terceiro capítulo, é apresentado um Levantamento de Dados, de algumas 

normas de órgãos e empresas, existentes para a conservação da segurança e saúde do 

trabalhador na construção rodoviária, e algumas notícias de acidentes relacionados com a 

construção de rodovias. 

O quarto capítulo, Conclusão, busca unir os dados coletados e destacar a 

importância da atualização da norma regulamentadora NR18 para a utilização nas construções 

de estradas.  



 12 

2 CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA 

Para que medidas de segurança possam ser aplicadas na construção de estradas 

e rodovias são necessárias a compreensão das características peculiares das operações neste 

ramo (CARDOSO, 2007). Sendo assim, sabe-se que concluída a “execução dos serviços de 

terraplanagem, das obras de drenagem e de proteção contra a erosão, diz se que a estrada está 

implantada. Esse conjunto constitui a infra-estrutura rodoviária” (PINTO; PREUSSLER, 

2002, p.3). Após essa etapa, vem a etapa de pavimentação. 

Segundo o Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento 

Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), o aumento da emissão de ruídos, poeiras e 

gases “se dá nas fases de pré-implantação, construção e operação da rodovia, abrangendo as 

áreas de canteiros, faixas de domínio e os arredores das variantes, com diferentes graus de 

importância” (BRASIL, 2006, p.166). 

A construção rodoviária apresenta algumas peculiaridades que se diferem da 

construção de edifícios, como: uso de máquinas e equipamentos pesados; convivência com 

tráfego rodoviário; diversidade de processos construtivos; presença de elementos químicos; 

contato com animais peçonhentos; trabalho a céu aberto; obras em grandes extensões e 

trabalhos em espaços confinados e alturas. 

De acordo com Saliba (2004, p.95), “a indústria da construção civil é um dos 

ramos de atividade que apresenta o maior índice de acidente do trabalho. Em razão de suas 

características dinâmicas os riscos são múltiplos e variáveis em cada fase do processo”. 

Representantes do governo, e profissionais da área “estão se adiantando sobre e 

retomando a discussão sobre o incremento de diretrizes específicas para o setor da construção 

pesada na norma regulamentadora que trata das condições e meio ambiente de trabalho na 

indústria da construção, a NR-18” (CARDOSO, 2007, p.50). Segundo Cardoso (2007), o 

documento é entendido por alguns especialistas, como mais voltado para o trabalho na 

construção de edifícios, desconsiderando algumas características que são específicas das obras 

pesadas, como as de estradas e rodovias. 

No ambiente de construção de estradas existem diversos perigos específicos, 

diferentes dos perigos presentes nas construções prediais. As obras de estradas têm um caráter 

mais repetitivo que as obras de edificações, ou seja, há um menor número de tarefas que se 

repetem em ciclos curtos. Porém, os riscos podem gerar acidentes de grandes variedades 

(SILVA; SAURIN, 2001). Além dessa diferença, na “heterogeneidade das empresas atuantes, 
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são constatadas muitas falhas na prevenção de acidentes, principalmente, quando os trabalhos 

são subempreitados em vários níveis” (REIMBERG; BARCELLOS; BOSSLE, 2006, p.12).  

Ainda segundo Silva (2001), os riscos ambientais mais relevantes são: ruído, 

umidade, calor, poeira e vibração. 

De acordo com Saliba (2004, p.169), “consideram-se agentes físicos as 

diversas formas de energia a que possuam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, 

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não 

ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-som.” 

Para garantir a qualidade de vida e segurança no trabalho, é indispensável 

reconhecer os riscos e as medidas de controle para eliminá-los. Sendo assim, o mapeamento 

dos riscos deve ser elaborado através do Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) por um profissional legalmente habilitado 

(CARDOSO, 2007). 

O objetivo do PCMAT “é a prevenção dos riscos e a informação e treinamento 

dos operários que ajudarão a reduzir as chances dos acidentes, assim como diminuir as suas 

conseqüências quando são produzidos” (SAMPAIO, 1998, p.13). 

2.1 USO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS 

Diferente da construção civil, onde o trabalho é feito com poucas máquinas, 

alguns equipamentos e muita mão-de-obra, na construção de estradas os trabalhadores operam 

muitas máquinas e equipamentos pesados (CARDOSO, 2007). 

Segundo Saliba (2004, p.43), “as máquinas e equipamentos podem constituir 

importantes fontes de risco se não forem operadas dentro das normas de segurança e com as 

proteções coletivas adequadas.”  

A construção de rodovias faz a utilização de diversos tipos e modelos de 

máquinas e equipamentos, como por exemplo, as pavimentadoras de asfalto de esteiras e as de 

rodas, mostrada na fotografia 01; os compactadores; a fresadora; a retroescavadeira; os 

compressores; dentre outros.  
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Fotografia 01: Pavimentadora de asfalto de rodas. 

Fonte: Caterpillar - http://brasil.cat.com/cda/layout?m=265101&x=12 

 

De acordo com Pacheco (2009), as máquinas utilizadas na construção 

rodoviária possuem duas classificações de acordo com a sua atividade: máquinas motrizes e 

máquinas operatrizes. 

As máquinas motrizes são as máquinas que produzem a energia para a 

execução do trabalho, quando equipados convenientemente, podem realizar os serviços 

(PACHECO, 2009). São exemplos de máquinas motrizes: tratores de roda, tratores de esteira, 

compressores como o rolo compressor apresentado na fotografia 02, dentre outros. 

 

 

Fotografia 02: Rolo Compressor. 

Fonte: Cardoso (2007, p.34) 

 

As máquinas operatrizes, por sua vez, são as máquinas que quando acionadas 

pelas máquinas motrizes, realizam diretamente o trabalho (PACHECO, 2009). São exemplos 
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de máquinas operatrizes: scraper, escarificadores, compactadores como o apresentado na 

fotografia 03, dentre outros. 

 

 
Fotografia 03: Compactador vibratório de solos. 

Fonte: Caterpillar - http://brasil.cat.com/cda/layout?m=256261&x=12 

 

Algumas medidas de segurança que devem ser observadas nas operações com 

equipamentos pesados são citadas por (SALIBA, 2004, p.115). 

 

a) Para encher/esvaziar pneus, não se posicionar de frente para eles, mas 

atrás da banda de rodagem, usando uma conexão de autofixação para 

enchê-los. O enchimento só deve ser feito por trabalhadores 

qualificados, de modo gradativo e com medições sucessivas da pressão; 

b) Em caso de superaquecimento de pneus e sistema de freio, devem ser 

tomadas precauções especiais, prevenindo-se de possíveis explosões ou 

incêndios; 

c) Antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor, é preciso 

certificar-se de que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou pero 

dos mesmos; 

d) Os equipamentos que operam em marcha à ré devem possuir alarme 

sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores em bom estado; 

e) O transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais 

próximo possível do piso, tomando-se as devidas precauções de 

isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas; 

f) As máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa sua 

estabilidade; 

g) É proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente 

pelos cilindros hidráulicos, quando em manutenção; 

h) Devem ser tomadas precauções especiais quando da movimentação de 

máquinas e equipamentos próximos a redes elétricas. 

 

Algumas das recomendações que o operador do equipamento deverá atender 

são: não dirigir em velocidade com a extremidade da caçamba do carregador frontal levantada 

a mais de 60 centímetros do solo, pois quando a caçamba está em posição alta, a máquina tem 
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maior probabilidade de virar; não permitir que as pessoas viajem dentro da caçamba, do 

carregador frontal, de uma pá de arrasto, ou na parte externa de qualquer tipo de equipamento; 

não dirigir em velocidade excessiva; não sair do assento de carregador ou trator antes que a 

caçamba ou lâmina tenha sido abaixada até o solo; não permitir a presença de extra na cabine 

da máquina, a não ser que haja assento disponível para essa finalidade; manter vigilância 

absoluta sobre as pessoas que se encontram na frente ou atrás da máquina em operação; não 

permanecer dentro de uma cabine de caminhão quando este estiver sendo carregado com 

blocos de pedras; não estacionar o equipamento em taludes íngremes; quando for necessário 

executar um trabalho como trator com a lâmina levantada, mantê-la bem freada e calçada para 

não haver o risco de cair; assegurar que todas as correntes de transmissão e engrenagens 

possuam cobertas protetoras; não operar as máquinas cujas condições de funcionamento não 

sejam boas e que apresentem problemas nos freios e direção (SÃO PAULO, 1999). 

Atividades que fazem uso de equipamentos motorizados como escavadeiras, 

compactadeiras de solos como a apresentada na fotografia 04 e rolos compressores e 

operações como a explosão para desmonte de rochas são geradores de ruídos. 

 

 
Fotografia 04: Compactador de solos. 

Fonte: Caterpillar - http://brasil.cat.com/cda/layout?m=264843&x=1212 

 

O ruído é um risco bastante presente nas construções de rodovias. “durante 

nossa vida, dia e noite, em casa ou no trabalho, a exposição excessiva a ruídos nos importuna 

causa estresse, interfere no trabalho e atividades de lazer e altera nossa habilidade de 

comunicação” (SILVA; SAURIN, 2001).  O ruído pode ser definido como “fenômeno físico 

vibratório com características indefinidas de variações de pressão em função da freqüência, 

isto é, para uma dada freqüência podem existir, em forma aleatória através do tempo, 

variações de diferentes pressões” (BREVIGLIERO; POSSEBON; SPINELLI, 2006, p.211). 
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Segundo o Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento 

Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), as principais fontes de ruídos, nas fases de 

pré-implementação e construção, são os equipamentos utilizados durante as obras, 

especialmente na “execução de terraplenagem, cortes e aterros e as explorações de jazidas de 

solos e caixas de empréstimo, que atingirão, além dos operários em atividade, a população 

residente nas proximidades” (BRASIL, 2006, p.166). são exemplos de equipamentos 

utilizados na execução de terraplenagem, cortes e aterros: escavadeiras, retroescavadeiras 

como a apresentada na fotografia 05, compactadores de solos, dentre outros. 

 

 

Fotografia 05: Retroescavadeira. 

Fonte: Caterpillar - http://brasil.cat.com/cda/layout?m=172964&x=12 

 

Segundo Saliba (2004, p.175), “o ruído contribui para distúrbios 

gastrointestinais, distúrbios relacionados com o sistema nervoso. Um ruído intenso e súbito 

acelera o pulso, eleva a pressão arterial, contrai os vasos sanguíneos, contrai os músculos do 

estômago, dentre outras alterações.” 

A utilização do protetor auricular como Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) é recomendado para a operação nesses espaços, embora não seja a solução para 

minimizar o ruído. Segundo o Professor Doutor do departamento de Engenharia de Produção 

e Transporte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tarcísio Abreu Saurin, a 

utilização do EPI traz também alguns inconvenientes como a dificuldade de comunicação 

verbal entre os trabalhadores, necessidade básica em atividades que exigem trabalho em 

equipe como a construção (CARDOSO, 2007). 
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 Segundo Saliba (2004, p.192), “a vibração é um movimento oscilatório de um 

corpo devido a forças desequilibradas de componentes rotativos e movimentos alternados de 

uma máquina ou equipamento.” 

A vibração provocada por equipamentos como o martelete e a fresadora, 

apresentada na fotografia 06, podem ocasionar patologias nos membros superiores como a 

LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomoleculares Relacionados ao 

Trabalho). 

 

 
Fotografia 06: Fresadora. 

Fonte: Caterpillar - http://brasil.cat.com/cda/layout?m=163686&x=12 

 

De acordo com o manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança 

do Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), “os descuidos por parte 

daqueles que operam máquinas e veículos, ou trabalham nas suas vizinhanças, constituem 

provavelmente a causa de maior número de acidentes ocorridos com o pessoal de obras do 

que os ocasionados por qualquer outro motivo” (SÃO PAULO, 1999, p.5). 

Uma das indicações para a prevenção de atropelamentos pelos próprios 

equipamentos de trabalho se concentra no treinamento dos trabalhadores que operam as 

máquinas e mesmo nas condições desses veículos. Neste caso, capacitar os trabalhadores, 

além da orientação sobre os cuidados com os equipamentos, consiste em informar sobre os 

perigos gerados. 

O manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança do Trabalho do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), propõe que os operários que trabalham junto 

às máquinas, lidando com asfalto quente ou que permaneçam em áreas onde haja perigo de 

queda de pedras ou blocos de rocha, devem dispor de botinas protetoras, capacete especiais e 

que as roupas não devem ser muito folgadas ou mal-arrumadas, elas devem apresentar cores 
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berrantes de modo a contrastar sensivelmente com a paisagem do trecho e permitir que o 

trabalhador seja identificado a distância (SÃO PAULO, 1999). 

Além dos riscos e perigos apresentados até agora, é necessário também, dar 

certa atenção a ergonomia, para reduzir o cansaço do operário, a possibilidade de erros, os 

acidentes de trabalho, as ausências ao trabalho e aos custos operacionais; e para aumentar o 

conforto, a produtividade e a rentabilidade do trabalhador (ASSAF, 2007) e a convivência 

com o tráfego rodoviário. 

2.2 CONVIVÊNCIA COM O TRÁFEGO RODOVIÁRIO 

Além de todos os riscos à saúde e segurança aos quais estão naturalmente 

expostos, os trabalhadores que atuam na construção de estradas e rodovias lidam ainda, dentro 

de sua rotina, com a tarefa de proteger-se do trânsito. Algumas vias, como mostrada na 

Fotografia 07, mesmo em obras, são parcialmente liberadas ao tráfego e fluxo de veículos, 

expondo os trabalhadores ao risco de atropelamentos. Por este motivo, a cada vez mais, os 

especialistas orientam àqueles que trabalham nessas estradas sobre o perigo dessa exposição e 

suas conseqüências, ao m esmo tempo em que reforçam a sinalização (medida preventiva que 

se tornou grande aliada dos trabalhadores) (CARDOSO, 2007). 

 

 

Fotografia 07: Rodovia em obras, liberada parcialmente . 

Fonte: Cardoso (2007, p.44) 
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Segundo o manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança do 

Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), quando os serviços de construção 

e conservação interferem com os fluxos de tráfego dos usuários da rodovia, a primeira regra 

ser observada se refere à necessidade da instalação prévia dos sinais de trânsito. Esses sinais 

de trânsito são para orientar os usuários e diminuir consideravelmente os riscos de acidentes 

(SÃO PAULO, 1999) e estão ilustrados na figura 08. 

 

 
Quadro 01: Sinalização de Obras Rodoviárias 

Fonte: DNIT (2009) 

 

Para Cardoso (2007), a sinalização é responsável por garantir um padrão em 

termos de informação aos usuários das estradas e rodovias, sendo assim uma ferramenta 

indispensável não só para a prevenção de acidentes nas frentes de trabalho como entre os 

motoristas e os pedestres que circulam no local. Este instrumento é responsável pela 

orientação do motorista sobre faixas de tráfego, pontos de ultrapassagem e limite de 

velocidade para um determinado trecho de uma estrada ou rodovia. Para a proteção dos 

trabalhadores uma boa sinalização deve ser feita na região da obra antecedendo o local e 

estendendo-se até o seu final. 
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No Brasil, segundo Cardoso (2007), a sinalização de obras rodoviários baseia-

se em normas do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT). Há ainda 

leis mais específicas, em especial os códigos de obras municipais que trazem recomendações 

quanto à sinalização do local das obras. 

Nas fiscalizações recomendadas pelo Manual Para Atividades Ambientais 

Rodoviárias do Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), em relação à 

sinalização na fase de obras, deverão ser avaliados aspectos como: instalação das placas e 

sinais indicativos de direção, previamente à execução das obras, conforme o Projeto de 

Sinalização de Obras devidamente aprovado pela fiscalização; avaliação quanto à 

adequabilidade da sinalização estabelecida para as situações de: faixa central impedida, faixa 

esquerda impedida, faixa direita impedida, pista escorregadia, distância ao local das obras, 

obras no acostamento, obras nas OAE, homens na pista, caminhões e máquinas na pista, 

trecho impedido, desvio à direita e desvio à esquerda; observância das recomendações 

constantes no Manual de Sinalização de Obras e Emergências do DNIT, de sorte a 

proporcionar as adequadas condições operacionais e de segurança para o segmento; avaliação 

quanto à suficiência dos sinais de trânsito, dispositivos de canalização do tráfego, dispositivos 

luminosos e controle de trânsito; operação nos segmentos em mão única, por meio de 

sinaleiros, barreiras e sinais suplementares; e manutenção e conservação das placas e dos 

sinais durante todo o período de obras, no segmento correspondente (BRASIL, 2006). 

E em relação à segurança operacional no período de obras, deverão ser 

avaliados aspectos como: observância quanto à exigência e quanto ao uso obrigatório em todo 

o trajeto, de lonas protetoras sobre os caminhões que saem das áreas de empréstimo ou 

jazidas; tratamento adequado, no caso da formação de nuvens de poeira e de áreas 

enlameadas; controle rigoroso de entrada e saída de veículos provenientes ou em direção às 

caixas de empréstimo e canteiros, junto à rodovia existente; existência de obstáculos e atritos 

laterais ao tráfego; e controle da regulagem e da velocidade de operação dos equipamentos e 

veículos (BRASIL, 2006).  

Além da sinalização estática, outra recomendação para a prevenção de 

acidentes é a designação de um trabalhador para atuar como “bandeirinha” conforme 

fotografia 08. Neste caso um operário sinaliza através de uma bandeira (em geral, laranja ou 

vermelha) o estreitamento da pista ou quando o tráfego é conduzido a uma só faixa. Este 

trabalhador destacado como bandeirinha acaba sendo o mais exposto ao risco de 

atropelamento. Por este motivo, entidades como o Sindicado dos Trabalhadores nas Indústrias 

da Construção Pesada do Rio Grande do Sul (SITICEPOT) sugere às construtoras e 
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empreiteiras que utilizem um boneco fantasiado com a bandeira, sinalizando o trecho em 

obras antes de chegar ao bandeirinha. 

 
Fotografia 08: “Bandeirinha” 

Fonte: Rodonorte - http://www.rodonorte.com.br/navitacontent_/dbfiles/70F2D77B-1321-

0A28-C536B29AB8B02C05.imagem.JPG 

 

O auditor fiscal do trabalho da DRT/SP e gerente do Programa Estadual da 

Construção de São Paulo, Antonio Pereira, associa juntamente ao risco de atropelamento por 

veículos que circulam nas estradas, o dos acidentes com as próprias máquinas que se 

movimentam no canteiro de obras. 

2.3 DIVERSIDADE DE PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

A construção de rodovias envolve diversas etapas, desde serviços de 

terraplenagem, obras de drenagem até pavimentação e construção de obras de arte. Cada etapa 

possui seus processos construtivos, fazendo com que a construção de rodovias envolva uma 

grande diversidade de processos construtivos. A fotografia 09 ilustra o processo de 

pavimentação. 

 
Fotografia 09: Asfaltamento da BR-282 (SC) 

Fonte: DNIT (2009) 
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Como conseqüência da diversidade de processos construtivos, temos uma 

grande diversidade de riscos presentes na construção de rodovias,como por exemplo, de 

acordo com um artigo publicado por Silva e Saurin (2001) nos Anais da Associação Brasileira 

de Ergonomia (ABERGO), os principais constrangimentos ergonômicos identificados numa 

obra de pavimentação de um trecho de intersecção entre as rodovias RS239 e RS115, são: 

riscos de atropelamentos, quedas, impacto por materiais ou máquinas; riscos de acidentes 

devidos ao conserto de máquinas na oficina; acidentes de trânsito, riscos decorrentes da 

operação de máquinas em local próximo a redes de alta tensão; riscos decorrentes dos 

serviços de escavações, constrangimentos ergonômicos decorrentes do descarregamento 

manual de componentes de peso elevado, postura inadequada e esforços repetitivos no 

exercício das tarefas. 

Segundo o Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento 

Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), diferentes fases da construção, como a 

exploração de jazidas, a abertura de túneis e execução de cortes em rochas, trazem efeitos 

negativos ao meio, como a alteração das condições sonoras e a degradação do ar (BRASIL, 

2006). 

O Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento Nacional 

de Infra-estrutura e Transportes (DNIT) propõe algumas medidas para evitar processos 

erosivos na fase de construção, dentre elas:  

“Programação dos serviços de terraplenagem levando em consideração os 

elementos climáticos, de modo que sejam evitados trabalhos nos meses mais 

chuvosos; implantar, rigorosamente, todos os elementos de drenagem 

previstos em projeto e, se possível, melhorá-los; executar a proteção vegetal 

imediatamente após a construção de cada elemento de terraplenagem (cortes, 

aterros, etc.,), em casos de cortes altos, fazer a proteção imediatamente após 

a construção de cada segmento (banquetas); corrigir imediatamente os 

processos erosivos incipientes, ao longo de taludes de cortes e aterros” 

(BRASIL, 2006, p.168) 

De acordo com o manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança 

do Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no caso de limpeza de 

bueiros, existem diversas precauções a serem tomadas, tais como: evitar fogo, cigarros acesos, 

dentre outros, pois os gases emanados de materiais orgânicos decompostos que podem ocorrer 

nesses locais podem ser inflamáveis; quando houver entupimento total de um bueiro e 

represamento de água a montante, não entrar pela boca de jusante para tentar desobstruí-lo, 
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pois o escoamento repentino da água represada pode apresentar sério risco de vida para os 

trabalhadores. 

Segundo o manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança do 

Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), durante a abertura de valas, 

principalmente em solos orgânicos ou encharcados, muitos acidentes ocorrem devido a 

desmoronamentos, como apresentado na fotografia 11. Para evitar esses acidentes, deve-se 

estudar a possibilidade de desmoronamento e determinar a necessidade ou não de 

escoramento, sempre que for realizada uma escavação de mais de 1,5 metros de profundidade 

(SÃO, PAULO, 1999). 

 

 
 

Fotografia 10: Desmoronamento em obra 

Fonte: www.band.com.br/.../conteudo.asp?ID=167322 

 

 

Segundo o manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança do 

Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), “uma das tarefas normais das 

turmas de construção e de conservação é retirar dos taludes de corte os blocos de rocha que 

ofereçam riscos de instabilidade, para evitar que rolem para a pista” (SÃO PAULO, 1999, 

p.3). Nessa atividade, é importante que a remoção seja iniciada do topo do talude para baixo, 

no intuito de reduzir o risco de queda de blocos sobre os trabalhadores. Todos devem usar 

capacetes e permanecer espaçados ao longo do talude, para evitar que um homem trabalhe 

abaixo do outro, com risco de ser atingido por blocos deslocados pelos de cima (SÃO 

PAULO, 1999). 
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Há também os serviços de cortes de árvores localizadas ao longo da pista, que 

devem ser planejados para não causar danos à pista e também para não vitimar os 

trabalhadores ou usuários (SÃO PAULO, 1999), conforme fotografia 11. Devem ser 

observadas algumas regras de segurança nos cortes das árvores, como: não deve haver duas 

turmas cortando árvores dentro de uma área, onde árvores cortadas por uma turma possam 

constituir risco para o pessoal que trabalha na outra; somente os trabalhadores em número 

estritamente indispensável para proceder ao corte deverão permanecer dentro de um raio igual 

à altura da árvore; a turma encarregada do corte das árvores deve estar equipada com 

capacetes protetores apropriados; deve se evitar que uma árvore caia sobre um cabo de alta 

tensão, caso isso ocorra, deve-se contatar a companhia de energia elétrica; deve sempre haver 

um homem a certa distância, observando os cortadores, para que os avise no momento 

oportuno do início da queda de uma árvore, para que eles corram para um local previamente 

escolhido, fora da área de alcance da árvore (SÃO PAULO, 1999).  

 

 
 

Fotografia 11: Remoção de Árvores em área de Obra 

Fonte: http://arvoresvivas.files.wordpress.com/2009/06/dsc05483.jpg 

 

Há dificuldade para a implantação das “normas de segurança no fim da linha, 

lá no local da obra, onde os manuais, normas e procedimentos não chegam, restando ao 

encarregado de um pequeno grupo de trabalhadores decidir como e quando executar 

determinada tarefa” (REIMBERG; BARCELLOS; BOSSLE, 2006, p.12). 
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De acordo com o Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do 

Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), as principais atividades e os 

aspectos ambientais e as sub-atividades são mostradas no quadro 02: 

 

Atividades Principais Aspectos Ambientais / Sub Atividades 

Providências Iniciais. - Licença de Instalação - LI. 

  - Licenças e/ou Autorizações para as áreas de apoio. 

  
- Cuidados ambientais relativos às áreas de apoio e frentes de 
trabalho. 

  - Identificação de sítios históricos, arqueológicos e espeleológicos 

  - Identificação dos corpos hídricos da área de influência. 

Serviços Preliminares - Desmatamento e limpeza. 

  - Desvios de tráfego. 

  - Caminhos de serviços. 

  - Desapropriações e reassentamentos. 

Terraplenagem - Execução de cortes. 

  - Execução de aterros. 

  - Execução de empréstimos. 

  - Execução de bota-foras. 

  - Desmonte de rochas para a execução da plataforma estradal. 

Exploração de Materiais de - Jazidas em geral de solos e cascalhos. 

Construção - Pedreiras e areais 

Pavimentação - Obtenção, estocagem e preparação de materiais. 

  - Transporte de materiais. 

  - Execução das camadas do pavimento. 

Drenagem e Obras de Arte - Drenagem superficial de proteção da plataforma. 

  - Bueiros (OAC). 

  - Corta-rios. 

  - Pontes e viadutos (OAE). 

Providências Finais - Sinalização e controle de acessos. 

  - Recuperação de áreas de uso do canteiro de obras. 

  - Medidas compensatórias. 

 

Quadro 02: Principais Atividades e Aspectos Ambientais / Sub-Atividades  

Fonte: Brasil (2006, p.297) 

 

De acordo com o Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do 

Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), alguns dos fatores que mais 

comumente geram impactos ambientais na fase de obras rodoviárias são: providências 

iniciais, terraplanagem, exploração de materiais de construção, pavimentação, drenagem e 

obras de arte, providências finais (BRASIL, 2006). 
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2.3.1 Providências iniciais 

Nas providências iniciais, os principais riscos são: surgimento de doenças 

transmissíveis, surgimento de vetores de doenças, poluição do ar, possibilidade de acidentes 

com o pessoal da obra, excesso de poeira em desvios de terra, erosão ou assoreamento nos 

terrenos vizinhos, ocorrência de lama, ocorrência de poeira, tráfego perigoso dos 

equipamentos, dentre outros. 

2.3.2 Terraplanagem  

Na terraplanagem, os principais riscos são: a possibilidade de erosões, 

escorregamentos e quedas de blocos, ocorrência de nuvens de poeira, ocorrência de lama no 

trajeto dos equipamentos, velocidade excessiva dos equipamentos, desmonte de rocha, queda 

de blocos, erosões, recalques, queda de material durante o transporte, dentre outros. A 

fotografia 12 ilustra as atividades envolvidas nos trabalhos de terraplanagem. 

 

 
Fotografia 12: Terraplanagem 

Fonte: http://www.techine.com.br/images/terraplanagem-103-G.jpg 
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2.3.3 Exploração de materiais de construção 

Na exploração de materiais de construção, os principais riscos são: poluição 

das águas, poluição do ar, queda de material transportado, dentre outros. 

2.3.4 Pavimentação 

Na pavimentação, os principais riscos são: obtenção e preparação de materiais, 

queda de material transportado, ocorrência de nuvens de poeira, velocidade excessiva dos 

equipamentos, excesso de aquecimento no transporte de cimento com perigo de incêndio, 

vazamentos de tanques de armazenamento ou em veículos transportadores de produtos 

perigosos, dentre outros. Na fotografia 13, temos uma ilustração do processo de pavimentação 

de rodovia. 

 

 
Fotografia 13: Pavimentação 

Fonte: http://www.dnit.gov.br/noticias/arquivos/diariocatarinense19-03-2007/palhoca-

riodamadre.jpg 

 

2.3.5 Drenagem e obras de arte 

Na drenagem e obras de arte, os principais riscos são: a localização incorreta 

dos dispositivos de drenagem, erosão ao longo das sarjetas de crista de cortes ou nos pontos 

de descarga, inundações à montante dos bueiros, erosões na boca de jusante de bueiros, perdas 
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d’água em porosidades naturais com ressurgência em outros locais, dentre outros. A 

fotografia 14 apresenta o processo de obras para drenagem em rodovias. 

 

 
Fotografia 14: Drenagem – Confecção de Bueiro Simples Tubular 

Fonte: http://www.3becnst.com.br/goiana_diario06a20.htm 

 

2.3.6 Providências finais 

Nas providências finais, os principais riscos são: a configuração geométrica, 

remanescentes de estruturas utilizadas como canteiro de obras, risco de acidentes, dentre 

outros. 

2.4 PRESENÇA DE AGENTES QUÍMICOS 

Os agentes químicos podem ser definidos como “as substâncias, compostos ou 

produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, na forma de poeiras, fumos, 

névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam 

ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão” (SALIBA; 

2004, p.169). 

Cardoso (2007), coloca que, há a emissão de material particulado emitido 

durante o processo de asfaltamento, como o apresentado na Fotografia 15. Esse material é 

composto de partículas PM10 e PM 2.5, muito pequenas que ficam em suspensão no ar e são 

inaladas pelos trabalhadores. Essas partículas podem ser classificadas como poeira, que “são 

partículas geradas por ação mecânica de ruptura de sólidos” (BREVIGLIERO; POSSEBON; 

SPINELLI, 2006, p.91). 
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Fotografia 15: Aplicação de asfalto. 

Fonte: Cardoso (2007, p.44) 

 

Segundo Saliba (2004, p.234), poeiras “são partículas produzidas por ruptura 

mecânica de um sólido, seja pelo simples manuseio, ou em conseqüência de uma operação 

mecânica”. 

De acordo com Cardoso (2007), as emissões asfálticas, têm sido um dos 

motivos de pesquisa por especialistas da área. O ministério da saúde já admite o problema, 

relacionando a atividade como de risco para a formação de alguns tipos de câncer. Ainda 

segundo Cardoso (2007), os trabalhadores podem inalar diversos agentes físicos na forma de 

fumos e vapores liberados na aplicação de asfalto quente na estrada. 

Durante o asfaltamento de uma via, ocorre o desprendimento de gases como: o 

metano, o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Há também 

o desprendimento de vapores como: os hidrocarbonetos aromáticos, dentre eles, o benzeno, o 

tolueno e o xileno; assim como, os hidrocarbonetos policíclicos, alguns deles com ação 

cancerígena. (CARDOSO, 2007) 

O médico do trabalho Aizenaque Grimaldi de Carvalho, presidente da 

Associação Paulista de Medicina do Trabalho (APMT) e vice-presidente da Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho (ANMT) – Região Sudeste ressalta que alguns tumores 

relacionados ao trabalho e classificados no Grupo II da décima versão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID 10) podem ser determinados pela exposição ao químico, como 

a neoplasia de brônquios e do pulmão, de bexiga e de pele. As manifestações agudas 

provocadas pela exposição ao asfalto podem manifestar no trabalhador irritação ocular, nasal 
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e na garanta, tosse, dispnéia, asma, bronquite, dor de cabeça, ressecamento na pele, pruridos, 

rachaduras e feridas, além de enjôos, náuseas, diminuição de apetite, dor de estômago e fadiga 

(CARDOSO, 2007). 

Para evitar-se a ocorrência de doenças tais como as expostas acima, devem ser 

adotadas medidas de segurança, especialmente no que diz respeito da utilização do 

Equipamento de Proteção Individual. Atividades sujeitas à liberação de gases e vapores tais 

quais as atividades relacionadas à aplicação do asfalto requerem o uso de máscaras que nesse 

caso devem possuir filtros para vapores orgânicos e de filtros mecânicos para poeiras e 

demais particulados finos. Em todos os casos os trabalhadores devem conhecer as limitações 

do Equipamento de Proteção Respiratória (EPR) e a importância de seu uso, conforme a 

Instrução Normativa 01/94 do Ministério do Trabalho e Emprego. A fotografia 16 apresenta 

dos Equipamentos de Proteção Respiratória sendo um simples e outro com filtro. 

 

 
Fotografia 16: Equipamentos de Proteção Respiratória 

Fonte: http://www.contatto.srv.br/equipamentos/img_s/pr.gif 

 

O manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança do Trabalho do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER) propõe que a permissão ao uso do 

equipamento para materiais betuminosos seja dado apenas ao pessoal treinado (SÃO PAULO, 

1999).  

Para Cardoso (2007), além de poder provocar queimaduras no corpo e 

respingos nos olhos e no rosto, o asfalto aplicado a quente pode gerar distúrbios respiratórios 

e nas vias aéreas superiores, como rinites e sinusites. A exposição ao betume, breu, 

hidrocarbonetos e outros compostos de carbono é extremamente agressiva para a saúde dos 

trabalhadores, sendo portanto, classificadas como insalubridade de grau máximo. 

A faixa de temperatura para a aplicação varia de acordo com o tipo de material 

betuminoso. Quando a temperatura sobe além dos níveis fixados e atinge o ponto de fulgor do 

asfalto, o material betuminoso inflama. Por isso, além dos cuidados com os limites de 
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temperatura, o trabalhador deve manter sempre o corpo protegido, especialmente os pés, para 

evitar queimaduras que podem provocar lesões de caráter permanente. Devido ao perigo de 

incêndio, deverão ser colocados extintores de incêndio em locais facilmente acessíveis, sobre 

o distribuidor, e todos os operários deverão ser treinados para o seu uso correto. Para 

assegurar a inexistência de vazamentos ,devem ser realizadas inspeções periódicas no sistema 

de encanamento existente entre  compartimento que contém o combustível para aquecimento 

e os aquecedores, no distribuidor e nos demais equipamentos para materiais betuminosos 

(SÃO PAULO, 1999). 

Cardoso, em seu artigo publicado na Revista Proteção (2007) recomenda que 

os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) sejam higienizados e assim como as roupas, 

não devem ser lavados em casa, evitando a contaminação de outras pessoas o que se aplica 

também durante a higiene dos trabalhadores onde os armários devem possuir duas divisões 

para que a roupa de trabalho não fique em contato com a roupa comum. 

Para Aizenaque Grimaldi de Carvalho, médico do trabalho presidente da 

Associação Paulista de Medicina do Trabalho (APMT) e vice-presidente da Associação 

Nacional de Medicina do Trabalho (ANMT) – Região Sudeste é recomendável que o processo 

de compactação do asfalto seja quase que em sua totalidade realizado por máquinas e 

equipamentos específicos para este fim evitando-se assim que os trabalhadores sejam 

expostos aos gases e vapores provenientes da realização dessas atividades. 

2.5 CONTATO COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 

Em artigo publicado na Revista Proteção, Cardoso (2007) coloca o contato 

com animais peçonhentos no desmatamento durante a abertura de uma estrada como mais um 

risco presente na construção de estradas e rodovias, conforme ilustra a fotografia 17. 

Segundo o Instituto Butantan são registrados no Brasil anualmente cerca de 

20.000 acidentes ofídicos e 12.000 araneídicos sendo sempre a maioria nos meses quentes e 

chuvosos. Sendo eventualmente o encontro com esses animais inevitável, algumas medidas 

como uso de luvas, botas de cano alto e perneiras diminuem drasticamente a probabilidade de 

que um acidente em um encontro com um ofídeo (SÃO PAULO, 199-). 

Quando todos esses cuidados ainda assim não são suficientes cuidados 

específicos devem ser tomados de acordo com a classificação do animal. O Instituto Butantan 



 33 

classifica os ofídeos em quatro grupos distintos sendo os sintomas pós-ataque característicos 

para cada um dos grupos (SÃO PAULO, 199-). 

Em todos os casos, sendo o animal peçonhento, o tratamento mais adequado é 

através do soro antiofídico. Nesse caso, o trabalhador acidentado deve ser removido 

imediatamente para um hospital onde um médico possa definir a sorologia adequada e 

monitorá-lo contra eventuais reações alérgicas. Caso a frente de trabalho esteja em local 

muito isolado, deve haver no acampamento um médico treinado a identificar e ministrar o 

soro adequado e acompanhar eventuais reações. É importante que nesse caso, seja feito um 

mapeamento sobre as espécies que normalmente habitam aquele local para que o soro 

adequado esteja disponível no acampamento. Sempre é importante, que o animal, quando 

possível, seja capturado para acelerar o processo de identificação. Assim o soro pode ser 

ministrado em um período mais curto sem que a manifestação dos sintomas característicos 

seja aguardada (SÃO PAULO, 199-). 

Segundo o manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança do 

Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em relação a picadas de cobras, 

“é útil ao socorrista ter noções de algumas características das espécies venenosas. Elas têm 

cauda curta e grosa; a cabeça, em geral, se destaca do corpo e tem a forma triangular e as 

escamas são iguais às do corpo”. Sua picada é diferente da não venenosa. A picada da não 

venenosa tem os pontos de penetração dos dentes iguais, já na picada das venenosas, existem 

dois orifícios maiores. Em caso de dúvida, deve se tratar a vítima como se fosse picada por 

uma cobra venenosa, limpando bem a ferida; colocando um garrote alguns centímetros acima 

da ferida, sendo afrouxado de cinco em cinco minutos; aplicando o soro antiofídico 

polivalente; e aplicando posteriormente o soro antitetânico (SÃO PAULO, 1999).  

No caso de picadas de abelhas, a gravidade da ferroada está relacionada com a 

quantidade de picadas que a vítima recebeu. As picadas no pescoço ou na cabeça são mais 

perigosas. Não se deve comprimir o ferimento, mas deve-se providenciar a retirada do ferrão 

da pele. Pode-se colocar compressas de água com vinagre, água gelada ou papa de água com 

bicarbonato de sódio (SÃO PAULO, 199-). 

Os acidentes com artrópodes peçonhentos, como aranhas e escorpiões, por sua 

vez, não são tão comuns em frentes de trabalho, mas de incidência maior, por exemplo, em 

acampamentos onde o acúmulo de materiais de construção e entulho favorece a presença de 

aranhas e escorpiões e criam um ambiente ideal para procriarem. Nesses casos é sempre 

válida a recomendação de que roupas e botinas devem ser batidas e sacudidas antes de 

vestidas (SÃO PAULO, 199-). 
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Todos os soros para tratamento de acidentes humanos por animais peçonhentos 

são distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Saúde aos hospitais credenciados (SÃO 

PAULO, 199-).  

De acordo com o Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do 

Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), algumas das recomendações 

são: evitar a implantação de canteiros de obras próximos a ambientes florestados; controlar a 

entrada de pessoal da obra nas áreas de mata próximas ao empreendimento e evitar 

desmatamentos desnecessários, especialmente em formações ciliares (BRASIL, 2006). 

2.6 TRABALHO A CÉU ABERTO 

Outra característica das construções de rodovias é o trabalho a céu aberto, 

como apresentado na fotografia 17, onde, de acordo com a Norma Regulamentadora 21 (NR-

21) - Trabalho a céu aberto, “é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes 

de proteger os trabalhadores contra intempéries” (SALIBA; SALIBA, 2003, p.266). Ainda de 

acordo com a norma, são necessárias medidas especiais para a proteção dos trabalhadores 

contra o calor, frio, umidade, ventos inconvenientes e insolação excessiva. 

 

 
Fotografia 17: Trabalho de construção de rodovia à céu aberto 

Fonte: http://www.es.gov.br/site/files/arquivos/imagem/obralesteoeste16206.JPG 

 

Segundo o manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança do 

Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), “a insolação é devida a exposição 

demorada aos raios solares” (SÃO PAULO, 1999, p.10). A pessoa pode perder os sentidos 

caindo subitamente ao solo, desacordada, entrando em coma, com falta de ar, forte dor de 

cabeça, dentre outros. Ou pode apresentar sintomas antes de perder os sentidos, como, face 



 35 

avermelhada, tontura e temperatura elevada. “Em locais sem recursos médicos, o socorrista 

deve agir rapidamente” (SÃO PAULO, 1999, p.10). 

2.7 OBRAS EM GRANDES EXTENSÕES 

De acordo com o Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do 

Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), “Uma obra com bom porte e 

extensão acarretará diversos impactos – negativos e positivos – sobre a região afetada e sobre 

a população residente, com reflexos que ultrapassam os próprios limites físicos e temporais 

dos locais e épocas em que se dão as intervenções” (BRASIL, 2006, p.237). 

Segundo Cardoso (2007) as condições precárias de higiene oferecidas nos 

canteiros de obras, em refeitórios, vestiários e alojamento, aparecem como uma realidade da 

rotina dos profissionais que trabalham na construção de estradas e rodovias. 

Apesar da construção de rodovias ser em grandes extensões, o Manual Para 

Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento Nacional de Infra-estrutura e 

Transportes (DNIT), recomenda que para a escolha do local do canteiro de obras, devem ser 

levados em conta os fatores ambientais mais relevantes, além dos critérios de engenharia e da 

economia. Recomenda também que o canteiro de obras deve incluir as instalações para: 

alojamento do pessoal, como os acampamentos; administração, como escritório, almoxarifado 

e oficina; atividades industriais, como usinas de solos, asfalto, fábrica de pré-moldados, 

britagem; e pátios de estocagem, depósitos, posto de abastecimento dentre outros (BRASIL, 

2006). 

Há ainda outras exigências legais, como transportar os operários 

adequadamente para as frentes de trabalho, que devem ser cumpridas pelas empresas que 

atuam nesse ramo, como indica o item 18.25 da Normas Regulamentadoras sobre condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (NR-18) onde o transporte coletivo 

dos trabalhadores deverá ser feito através de meios de transporte normalizado pelas entidades 

competentes e adequados às características do percurso. As vias que não apresentarem 

condições para o tráfego de ônibus poderão utilizar outros veículos, mas que devem atender as 

condições mínimas de segurança. 

O trabalho em grandes extensões nas rodovias traz outra dificuldade aos 

trabalhadores, a instalação das áreas de vivência, como refeitório, sanitários, vestiário e 

alojamento, além do fornecimento de água. Segundo o Engenheiro de Segurança do Trabalho 
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e pesquisador da Fundacentro/SC Artur Carlos da Silva Moreira, em se tratando de frentes 

móveis de trabalho, nem sempre vemos tais áreas de vivência acompanharem com a rapidez 

necessária, tampouco com as condições de higiene adequadas exigidas pela legislação. 

Embora a Norma Regulamentadora sobre condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção (NR-18) contemple as exigências necessárias nessa área, de acordo 

com especialistas, algumas empresas não vêm cumprindo sua parte em especial no que se 

refere ao alojamento dos trabalhadores e os locais para refeições a eles oferecidas, como 

mostrado na Fotografia 18. (CARDOSO, 2007). 

 

 
Fotografia 18: Condições inadequadas de trabalho. 

Fonte: Cardoso (2007, p.36) 

 

Cuidados especiais devem ser tomados também com relação ao suprimento de 

água aos trabalhadores. Toda a água de consumo deve estar em embalagem hermeticamente 

fechada e livre de qualquer contaminação. Os mesmos cuidados estendem-se também aos 

alimentos que devem chegar ao local de trabalho apenas no momento do consumo, 

preferencialmente, deslocando os trabalhadores para um refeitório ou para outro local 

afastado da frente de trabalho. 

Nas fiscalizações recomendadas pelo Manual Para Atividades Ambientais 

Rodoviárias do Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), em relação 

ao canteiro de obras, deverão ser avaliados aspectos como: atendimento aos preceitos de 

natureza ambiental e institucional; abastecimento de água potável; estocagem de materiais, 

preparo e manuseio de concreto, usinagem de materiais betuminosos, armazenamento de 

combustíveis, asfaltos, lubrificantes e materiais explosivos; deposição adequada de resíduos 

sólidos e de resíduos industriais; adoção de filtros na central de concreto; esgotamento 

sanitário doméstico; contenção de sólidos, óleos e graxas; adoção de filtros nos equipamentos 
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da usina de asfalto; execução da terraplenagem em conformidade com a topografia dos 

terrenos adjacentes; e implantação de sistema de drenagem superficial. 

2.8 TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS E ALTURAS 

Pode se definir como espaço confinado, espaços que aberturas de entradas e 

saídas limitadas, não possuem ventilação, podem ter pouco ou nenhum oxigênio, podem 

conter produtos inflamáveis ou tóxicos, não são feitos para a ocupação contínua por 

trabalhadores. Os espaços confinados apresentam alguns riscos relevantes como: falta ou 

excesso de oxigênio, incêndio ou explosão pela presença de vapores e gases inflamáveis, 

intoxicações por substâncias químicas, infecções por agentes biológicos, afogamentos, 

soterramentos, quedas, choques elétricos, dentre outros (KULCSAR; POSSEBON, 2006). 

Para que o trabalho em espaços confinados seja feito com segurança, a empresa 

deve providenciar a folha de Permissão de Entrada e Trabalho (PET), exames médicos, 

treinamento e capacitação, vigia, supervisor de entrada, testes da atmosfera, ventilação, 

sinalização, isolamento, bloqueio ou liberação de energias perigosas e equipamentos de 

Proteção Individual, de resgate e movimentação (REIMBERG; BARCELLOS; BOSSLE, 

2006). 

Os treinamentos devem ser regulares e periódicos, com participação ativa dos 

trabalhadores nas buscas de metodologias de aplicação das prevenções. Além das prevenções 

e orientações específicas, é essencial um controle da atmosfera onde são identificados os 

gases contaminantes, suas fontes e liberação, e também, planeja-se o controle dos mesmos. É 

necessário o uso regular de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como máscaras e 

roupas adequadas, assim como, a adoção de dispositivos adequados para exaustão e 

eliminação de gases, e sistemas de retiradas específicas como tripés com cintos (REIMBERG; 

BARCELLOS; BOSSLE, 2006). 

Para o trabalho em espaços confinados, deve-se seguir as recomendações dadas 

pela Norma Reguladora 33 (NR-33), que trata especificamente desse assunto. O objetivo 

desta norma é estabelecer requisitos mínimos “para identificação de espaços confinados e o 

reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a 

garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou 

indiretamente nestes espaços” (BRASIL, 2006) 
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A Norma Reguladora 33 (NR-33) aborda alguns temas como: 

responsabilidades do empregador e do trabalhador; gestão e saúde nos trabalhos em espaços 

confinados; emergência e salvamento; e disposições gerais (BRASIL, 2006). 

Segundo Saliba (2004, p.113), “os trabalhos em locais confinados devem ser 

tratados de forma especial, pois os possíveis acidentes normalmente são graves. Além disso, 

devido às características do local, as doenças do trabalho também são preocupantes.” 

Os trabalhos em alturas nas construções de rodovias, podem ocorrer nas 

construções de obras de artes como pontes e viadutos, como o viaduto da Rodovia dos 

Imigrantes apresentado nas Fotografias 19 e 20. 

 

 
Fotografia 19: Viaduto da Rodovia dos Imigrantes em Obra. 

Fonte: Figueiredo Ferraz (2008, p.8) 

 

De acordo com Cardoso e Klein (2009), o trabalho em altura como a 

apresntada na fotografia 12 é uma rotina em vários setores de atividades econômicas. Os 

acidentes relacionados são representativos no Brasil.  
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Fototografia 20: Viaduto da Rodovia dos Imigrantes em Obra. 

Fonte: Figueiredo Ferraz (2008, p.11) 

 

Ainda de acordo com a reportagem de Cardoso e Klein (2009), o Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) avaliou, para o período de janeiro de 2005 a maio de 2008, 

1.783.832 Comunicações de Acidente de Trabalho (CATs) enviadas pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS). Entre essas Comunicações de Acidente de Trabalho (CATs), 

314.240 são referentes a quedas. E dessas quedas, 205.832 correspondem a quedas com 

diferenças de nível. 

O maior desafio para que o trabalho em altura seja desempenhado com 

segurança é a dificuldade das empresas na adoção de regras previstas na legislação sobre 

montagem e uso de equipamentos como andaimes, cadeiras suspensas e elevadores, uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e treinamentos aos trabalhadores. Os problemas 

de segurança e saúde no trabalho (SST) que aparecem nas fiscalizações de trabalhos 

executados em altura são vários, dentre eles: exames médicos inadequados, trabalhadores sem 

qualificação e sem treinamento específico, além dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) não serem os mais seguros (CARDOSO; KLEIN, 2009). 

Os principais fatores que o trabalho em alturas apresentam são: falta de 

proteção coletiva; falha de uma instalação ou dispositivo de proteção; método impróprio de 

trabalho; contratação de trabalhador não apto a trabalhos em altura; contato acidental com 

condutor elétrico; trabalhos sob condições atmosféricas desfavoráveis; e falta generalizada de 

procedimentos de trabalho, de resgate, de treinamento, de ordens de serviço e de check-list 

(CARDOSO; KLEIN, 2009).. 
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De acordo com Cardoso e Klein (2009), outro fator importante para a operação 

em alturas é a saúde do trabalhador. Na admissão para atuar em atividades nas alturas, é 

importante realizar a avaliação psicológica, para identificar fobias e estresse. Após a avaliação 

psicológica, deve ser realizado um exame clínico minucioso, dando atenção para fatores como 

o histórico ocupacional do trabalhador, histórico familiar e uso de drogas. Os trabalhadores 

que apresentam problemas cardíacos, bem como os diabéticos e portadores de epilepsia não 

possuem condições de saúde adequadas para o desempenho de funções em altura. 

De acordo com Cardoso e Klein (2009), as condições físicas do trabalhador, 

como o peso e hábitos em relação a atividades físicas e substâncias como álcool e fumo, 

também merecem atenção.  O ambiente e a natureza do trabalho também podem ter influência 

na saúde, como os fatores de estresse, por exemplo: ruídos, presença de produtos químicos 

que podem ter influência na pressão arterial, e que se torna mais preocupante quando a função 

é exercida em espaços confinados. 

Apesar dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e dos Equipamentos 

de Proteção Coletiva (EPCs) serem diversos e de dependerem do tipo de trabalho a ser 

executado, o seu uso, os cuidados com a saúde do trabalhador e os treinamentos são essenciais 

para contribuir na redução dos acidentes e riscos relacionados a trabalhos em alturas 

(CARDOSO; KLEIN, 2009). 
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3 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Foi realizado um levantamento de dado de normas e manuais existentes e 

disponíveis, e também, de notícias relacionadas com acidentes em contrucões de rodovias 

ocorridas no Brasil. 

3.1 NORMAS E MANUAIS 

A Norma Regulamentadora sobre condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção (NR-18), tem como objetivo estabelecer “diretrizes de ordem 

administrativa, de planejamento e de organização”, essas diretrizes devem objetivar “a 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, 

nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção” (BRASIL, 2006). 

Esta norma é composta por diversos assuntos, dentre eles: Objetivo e Campo 

de Aplicação; Comunicação Prévia; Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção – PCMAT; Áreas de Vivência; Demolição; Escavações, Fundações e 

Desmonte de Rochas; Carpintaria; Armações de Aço; Estruturas de Concreto; Estruturas 

Metálicas; Operações de Soldagem e Corte a Quente; Escadas, Rampas e Passarelas; Medidas 

de Proteção contra Quedas de Altura; Movimentação e Transporte de Materiais e Pessoas; 

Andaimes e Plataformas de Trabalho; Serviços em Flutuantes; Locais Confinados; Instalações 

Elétricas; Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas; Equipamentos de Proteção 

Individual; Armazenagem e Estocagem de Materiais; Transporte de Trabalhadores em 

Veículos Automotores; Proteção Contra Incêndio; Sinalização de Segurança; Treinamento; 

Ordem e Limpeza; Tapumes e Galerias; Acidente Fatal; Dados Estatísticos; dentre outros 

(BRASIL, 2006). 

Observando os assuntos apresentados pela Norma Regulamentadora sobre 

condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (NR-18), percebe-se a 

ausência de alguns itens necessários para a segurança do trabalho na construção de rodovias. 

Porém, existem alguns manuais e folhetos, como o manual de Proteção ao Meio Ambiente – 

Saúde e Segurança do Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o Manual 

Para Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento Nacional de Infra-estrutura e 

Transportes (DNIT), o folheto Trabalho em Rodovias publicado pela Câmara Municipal de 

Sintra em Portugal, o manual de obras da concessionária NovaDutra, dentre outros. 
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Apesar de não haver uma norma específica para a construção rodoviária entre 

as Normas Regulamentadoras (NR’s), existe o manual de Proteção ao Meio Ambiente – 

Saúde e Segurança do Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que tem 

como objetivo “reduzir os riscos e atenuar as conseqüências de acidentes, assegurando 

condições necessárias à preservação da saúde dos trabalhadores das obras, tanto na etapa de 

construção como na de operação da mesma” (SÃO PAULO, 1999). São propostas uma série 

de medidas para a capacitação dos canteiros com equipamentos de saúde, além de orientar 

empresas contratadas a implementar medidas preventivas quanto a ocorrência de acidentes de 

trabalho. 

Este manual propõe medidas relacionadas aos seguintes assuntos: instalações 

da obra, atendimento médico, sinalização de trânsito nos locais de trabalho, vestuário protetor, 

trabalhos com materiais betuminosos, limpeza de taludes, limpeza de bueiros, escavações de 

valas, cortes de árvores, operações com equipamentos, trabalhos nas proximidades de cabos 

de eletricidade, trabalho com emprego de explosivos, medidas de primeiros socorros. 

Segundo o manual de Proteção ao Meio Ambiente – Saúde e Segurança do 

Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o pessoal do ambulatório médico 

e os encarregados das atividades de conservação e construção, devem ser treinados para a 

prestação de primeiros socorros aos trabalhadores acidentados em serviço. Os tipos mais 

comuns de ferimentos relacionados aos acidentes ocorridos numa obra rodoviária são: cortes, 

queimaduras, ataques de insolação, golpes, afogamento, inalação ou contato com produtos 

químicos venenosos, choques elétricos, fraturas, mordeduras de cobras, picadas de insetos 

(SÃO PAULO, 1999). Ainda nesse mesmo manual, são citadas algumas recomendações que 

devem ser tomadas na prestação dos primeiros socorros. 

Outra norma existente no Brasil em relação a construção rodoviária é o Manual 

Para Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento Nacional de Infra-estrutura e 

Transportes (DNIT), que tem como objetivo 

 instruir de forma prática os técnicos rodoviários no manuseio das questões 

ambientais pertinentes ao setor que militam, de modo a administrar ou 

gerenciar os aspectos ambientais do empreendimento rodoviário, 

conformando-os à observância rigorosa da legislação ambiental em 

harmonia com a dinâmica técnica da engenharia moderna e os preceitos de 

otimização econômica. (BRASIL, 2006, p.14-15) 

O Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento Nacional 

de Infra-estrutura e Transportes (DNIT) recomenda algumas medidas para a redução da 
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emissão de ruídos, poeiras e gases, como: o controle do teor de umidade do solo a partir de 

aspersões periódicas; planejamento para o transporte de equipamentos e materiais na rodovia, 

evitando os horários de pico e o período noturno; utilização de equipes de segurança pelos 

funcionários das obras (BRASIL, 2006). 

Tendo em vista o aspecto saúde dos trabalhadores, segundo o Manual Para 

Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento Nacional de Infra-estrutura e 

Transportes (DNIT),  

a mobilização de mão-de-obra implica na arregimentação de trabalhadores 

provenientes de áreas onde certas doenças, como malária, esquistossomose, 

ancilostomíase (amarelão) e outras, são endêmicas, resultando que, a 

população mobilizada, pode funcionar como elemento transmissor.  

Além desse aspecto existe outro aspecto relevante, que consiste na 

concentração de mulheres dedicadas à prostituição nas proximidades dos 

aglomerados de trabalhadores, proliferando doenças venéreas, como 

blenorragia e outras sexualmente transmissíveis. Esses dois fatores são 

capazes de provocar alterações negativas no quadro de saúde da população. 

(BRASIL, 2006, p.198). 

 

 Algumas das recomendações dadas pelo manual para lidar com a alteração do 

quadro de saúde são: realização de exames médicos admissionais e periódicos, durante o 

tempo de duração das obras; tratamento da água de abastecimento dos canteiros; 

desenvolvimento de atividades de educação em saúde, abrangendo toda mão-de-obra 

contratada; fiscalização contínua das condições sanitárias dos canteiros de obras (BRASIL, 

2006). 

De acordo com o Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do 

Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), a concentração de operários, 

muitos deles inclusive provenientes de outras regiões, possibilita o recrudescimento ou o 

aparecimento de doenças, afora situações diversas, até então não existentes ou sob controle 

junto às comunidades locais, por meio de variados mecanismos e fatores (BRASIL, 2006). 

De acordo com o Manual Para Atividades Ambientais Rodoviárias do 

Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes (DNIT), a “informação sempre é o 

melhor meio de dirimir dúvidas e quebrar resistências. Só poderá haver contribuições efetivas 

por parte da sociedade, [...] se esta for capaz de perceber os benefícios a serem obtidos e a 

importância de seu papel neste processo.” 

A NovaDutra possui um manual de obras que mostra como os terceiros devem 

proceder em relação sinalização e segurança do trabalho. No caso da sinalização não for feita 

e as normas não serem seguidas, a obra é interrompida até a solução do problema. Para isso, 
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são feitas inspeções das condições de trabalho da obra e um projeto elaborado de acordo co a 

característica de cada obra (REIMBERG; BARCELLOS; BOSSLE, 2006). 

De acordo com o folheto Trabalho em Rodovias publicado pela Câmara 

Municipal de Sintra em Portugal, entre as atividades necessárias para a segurança do trabalho 

nas construções de rodovias, destacam-se: manter a área em obra bem sinalizada, com os 

dispositivos de sinalização limpos e conservados; as máquinas e equipamentos devem ser 

sempre inspecionados; as máquinas devem possuir e utilizar dispositivos de sinalização 

luminosa e acústica; não se deve permitir a aproximação de pessoas estranhas à obra; não 

comer ou fumar nas áreas de aplicação de tintas e produtos infláveis ou tóxicos; utilização dos 

trajes adequados e dos equipamentos de proteção individual; dentre outros (SINTRA, 2005). 

3.2 ACIDENTES NOTICIADOS 

O portal de notícias G1, das Organizações Globo, noticiou em 15 de janeiro de 

2008 um acidente ocorrido na construção de uma passarela na Rodovia Anhanguera em São 

Paulo. Uma viga de concreto despencou durante o içamento interditando toda a rodovia. 

Segundo a concessionária que administra a via, a viga é a maior viga pré-moldada de 

passarela no país com 60 metros de extensão e 100 toneladas. Apesar do transtorno da 

interdição da rodovia, ninguém ficou ferido no acidente .  

Em matéria publicada pela agência Efe na versão online do caderno Cidades, 

do jornal O Estado de São Paulo foi noticiado, em 08 de fevereiro de 2008, o acidente onde 

um veículo em alta velocidade atropelou operários que faziam a sinalização do estreitamento 

de pista no local da obra do novo acesso à Rodovia Anhanguera, realizada na marginal Tietê 

junto à Ponte Attilio Fontana em São Paulo. Neste acidente, um operário morreu e outro, com 

uma fratura na perna, foi socorrido em um hospital da região.  

O sítio da rádio Stylo FM, citando o Diário Catarinense, noticiou em 20 de 

junho de 2008 a morte de um operário durante o serviço de detonação de Rochas no canteiro 

de obras de duplicação da rodovia BR-101 no município de Tubarão (SC).  

Em 16 de julho 2008 um acidente ocorrido nas obras da Rodovia Comandante 

João Ribeiro de Barros (SP-294), no município de Osvaldo Cruz (interior de São Paulo), 

conforme matéria noticiada no site Terra por Cícero Affonso. Dois operários morreram 

soterrados no desmoronamento de parte do talude enquanto trabalhavam na edificação de um 

muro de contenção na margem, sob o pontilhão do viaduto que dá acesso à cidade.  
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Em reportagem publicada no mesmo portal em 18 de fevereiro de 2008, o 

repórter Fabrício Escandiuzzi relata sobre um acidente ocorrido no km 245 da Rodovia BR-

101 no município de Paulo Lopes em Santa Catarina. Neste acidente três operários ficaram 

feridos (um deles em estado grave) no desabamento de parte de uma ponte em construção no 

trecho sul da rodovia. Durante a concretagem, as escoras de madeira teriam se rompido 

levando abaixo a estrutura.  

No dia 26 de dezembro de 2008, o caderno virtual Cidades, do portal de 

notícias Paraíba 1 da rede Paraíba (afiliada da Rede Globo em João Pessoa) divulgou a 

informação de um acidente nas obras de duplicação da BR-101 em Alhandra (PB) onde o 

desabamento de um andaime matou um e feriu pelo menos outros quatro operários da obra no 

km 109 da rodovia.  O local do acidente é apresentado na fotografia 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 21: Desabamento de andaime na obra da BR-101 (PB) 

Fonte: Paraíba 1 (?) 

 

A afiliada da Rede Globo de Televisão no Mato Grosso do Sul, TV Morena, 

noticiou em seu sítio na Internet em 22 de abril de 2009 a morte de um operário atropelado 

por uma patrola durante o serviço de pavimentação de uma estrada vicinal em Terenos (MS).  

Em 24 de julho de 2009, o mesmo repórter noticiou um acidente nas obras de 

duplicação no km 333 da mesma rodovia. Na ocasião, um operário morreu esmagado por um 

rolo compressor. As informações iniciais apuradas pela Polícia Rodoviária Federal davam 

conta de que o condutor da máquina não teria visto o colega enquanto manobrava o 

equipamento na pista. 

O Portal de Notícias G1 noticiou no dia 08 de junho de 2009 que durante obras 

de reparo na BR-324 que um trabalhador que fazia serviços de reparo na rodovia fora 
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atropelado após a colisão de dois veículos. Informações da Polícia Rodoviária Federal não 

davam conta do estado de saúde do operário.  

A reportagem da agência de informações gaúcha, ClickRBS noticiou no dia 09 

de junho de 2009 um acidente no qual um operário sofreu uma fratura após ser soterrado por 

um deslizamento de terra às margens da Rodovia BR-470 em Blumenau (SC) enquanto fazia 

a instalação de uma tubulação em uma vala a aproximadamente 3 metros de profundidade.  

Em 16 de junho de 2009, um acidente em obra de construção de um viaduto na 

BR-101 em Tubarão (SC) deixou 20 mil pessoas sem energia conforme noticiou o portal de 

notícias na Internet G1 das Organizações Globo com informações da agência gaúcha 

ClickRBS. Uma máquina usada nas obras de duplicação da rodovia caiu sobre a rede elétrica. 

O operador da máquina não ficou ferido. A fotografia 22 apresenta o local do acidente. 

 

 
Fotografia 22: Acidente em obra na BR-101 (SC) 

Fonte: Marcelo Becker / Diário Catarinense / Ag. RBS 

 

Em 30 de julho desse ano, o portal G1, com informações do Jornal Nacional da 

Rede Globo de Televisão divulgou matéria sobre acidentes causados por obras e má 

sinalização em estradas do estado do Espírito Santo. Na ocasião foram noticiados desníveis na 

pista devido às obras de duplicação da BR-101 e recapeamento da BR-262 que liga o estado 

do Espírito Santo ao de Minas Gerais. Em razão das denúncias, o Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) que é o responsável pela obra e sua sinalização. 
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4 CONCLUSÃO 

As análises das características que diferem a construção de rodovia da 

construção de edifícios, das normas disponíveis e dos acidentes que podem ocorrer com os 

trabalhadores envolvidos com a obra, permitem verificar a necessidade de revisão da Norma 

Regulamentadora sobre condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

(NR-18), ou da elaboração de outra norma específica para a construção de rodovias. 

Observando os assuntos apresentados pelas Normas Regulamentadoras sobre 

condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (NR-18), percebe-se a 

ausência de alguns itens necessários para a segurança do trabalho na construção de rodovias. 

Porém, existem alguns manuais e folhetos, como o manual de Proteção ao Meio Ambiente – 

Saúde e Segurança do Trabalho do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o Manual 

Para Atividades Ambientais Rodoviárias do Departamento Nacional de Infra-estrutura e 

Transportes (DNIT), o folheto Trabalho em Rodovias publicado pela Câmara Municipal de 

Sintra em Portugal, o manual de obras da concessionária NovaDutra, dentre outros. 

Algumas das características das obras de rodovias destacadas neste trabalho, 

sequer são citadas nas Normas Regulamentadoras sobre condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção (NR18), como a presença de agentes químico como os 

materiais betuminosos; convívio com o tráfego rodoviário; diversidade de processos 

construtivos; contato com animais peçonhentos; obras com grandes extensões; dentre outros. 

Tendo em vista a necessidade de alguma ação em relação à segurança do 

trabalho na construção de rodovias, de acordo com notícias do Conselho regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC, 2005), em 2005, foram 

realizadas vistorias junto a entidades visando à melhoria das condições nas obras de 

duplicação da BR-101. Dentre as entidades envolvidas estavam presentes o Sindicato dos 

Engenheiros (SENGE), Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), 

Delegacia Regional do Trabalho (DRT), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Sindicato da 

Indústria da Construção de Estradas Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral 

(Sicepot), dentre outros. Os dados coletados, segunda a notícia, serão utilizados como 

“subsídio para sugestões de itens específicos para a segurança e saúde dos trabalhadores na 

construção pesada” (CREA-SC, 2005). 

Conforme informações divulgadas em ABERGO 2001, apesar do que vêm 

sendo feito no Brasil, “a partir de campanhas de prevenção de acidentes, da ação fiscalizadora 

dos órgãos governamentais, de comissões de estudo tripartites e de estudos acadêmicos, a 
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incidência de acidentes do trabalho e doenças profissionais continua elevada” (SILVA; 

SAURIN, 2001, p.1). 

Representantes do governo, e profissionais da área “estão se adiantando sobre e 

retomando a discussão sobre o incremento de diretrizes específicas para o setor da construção 

pesada na norma regulamentadora que trata das condições e meio ambiente de trabalho na 

indústria da construção, a NR-18” (CARDOSO, 2007, p.50). Segundo Cardoso (2007), o 

documento é entendido por alguns especialistas, como mais voltado para o trabalho na 

construção de edifícios, desconsiderando algumas características que são específicas das obras 

pesadas, como as de estradas e rodovias. 

Além das ausência de uma norma para a construção de rodovias, esse setor 

também precisa combater a dificuldade para a implantação das “normas de segurança no fim 

da linha, lá no local da obra, onde os manuais, normas e procedimentos não chegam, restando 

ao encarregado de um pequeno grupo de trabalhadores decidir como e quando executar 

determinada tarefa” (REIMBERG; BARCELLOS; BOSSLE, 2006, p.12). 

Enquanto não houver uma norma específica para a construção de rodovias, ou 

a revisão das Normas Regulamentadoras sobre condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção (NR-18), é recomendável, consultar os manuais como o Manual Para 

Atividades Ambientais Rodoviárias disponibilizado pelo Departamento Nacional de Infra-

estrutura de Transportes (DNIT), o Manual de normas – Proteção ao meio ambiente 

disponibilizado pelo Departamento de rodagem do Estado de São Paulo (DER), ou até 

manuais internacionais, tomando cuidado com as diferenças entre os materiais e processos 

construtivos utilizados entre os diferentes países. 

Tal qual Saliba (2004, p.95) apresentou em seu livro, “a indústria da 

construção civil é um dos ramos de atividade que apresenta o maior índice de acidente do 

trabalho. Em razão de suas características dinâmicas os riscos são múltiplos e variáveis em 

cada fase do processo”. 

Com  a existência de uma norma adequada, muitos dos acidentes poderiam ser 

evitados, não se esquecendo também da relevância da presença de programas de segurança e 

saúde no trabalho, e educação e treinamento dos operários. 
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