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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo a elaboração de uma proposta de lista de verificação 
das condições e meio ambiente de trabalho na execução de obras rodoviárias. Esse ramo da 
construção é considerado um dos setores mais importantes e estratégicos para o crescimento 
econômico do Brasil, mas carece de melhorias em relação à segurança do trabalho. Em 
termos de legislação, a NR18 é a única norma de segurança voltada para o setor, porém está 
focada somente no setor de construção de edificações. Embora ela possa ser aplicada na 
construção de rodovias, existe a necessidade de criar alternativas mais específicas aos riscos 
oriundos da construção de obras rodoviárias visto que esse setor carece de referências de 
boas práticas de segurança. O método de pesquisa caracterizou-se por uma pesquisa 
bibliográfica inicial, a qual possui um baixo número de referências nessa área, sobre os 
principais perigos e fases de execução de obras rodoviárias. Em seguida, utilizou-se a 
expertise da empresa do estudo de caso e a experiência profissional dos autores na execução 
de obras rodoviárias para a proposição das listas. Como resultado, a elaboração exaustiva 
das listas de verificação, as quais foram divididas em três etapas: terraplenagem, 
pavimentação e drenagem. As listas de verificação nas categorias acima listadas resultaram 
em 502 itens para verificação, o que demonstra o nível de detalhamento e especificidade do 
trabalho. Assim foi possível observar que a elaboração e implantação das listas de 
verificações, as quais destacam os riscos pelas quais os processos estão submetidos, 
acompanhadas de uma cultura de segurança, com treinamento e disponibilização de todos os 
recursos necessários para tal, pode contribuir significativamente à segurança no trabalho e 
também, à produtividade e qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas de 
pavimentação.
Palavras-chave: segurança do trabalho, lista de verificação, construção pesada, obras 
rodoviárias.
Abstract
This paper presents the elaboration of a checklist of conditions and working environment in 
the road works. The road construction is considered one of the most important and strategic 
sectors to the Brazilian economical growth, but it lacks of improvements in relation to work 
safety. Related to the law, the NR18 is the only safety rule facing the sector, however it is 
focused only in construction buildings. Although it can be applied to roads construction, it is 
needed to create alternatives to these specific risks. Besides this sector lacks literature about 
good safety practices. The research includes an initial literature review, which has a low 
number of references in this field, on the main hazards and implementation phases of road 
works. Then it used the expertise of the company’s case study and the professional experience 
from authors in implementing road works for the proposition of the lists. As a result, the 
exhausting elaboration of the checklist, which were divided in three phases: earthwork,
flooring and drainage. The checklist in the categories listed above resulted in 502 items to 
verify, which shows the detail level and specificity of the work. So it was notice that the 
elaboration and implementation of checklists, which make the risks stand up for which the 
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proceedings are submitted, accompanied by a safety culture, with training and provision of 
all necessary devices, can contribute significantly to the safety at work and also to 
productivity and quality of products and services produced by road constructors. 
Keywords: safety, check-list, heavy construction, road works.

1. INTRODUÇÃO
A construção de rodovias se caracteriza pelas grandes extensões envolvidas e pelos diversos 
procedimentos construtivos empregados. Esse tipo de obra costuma, devido a suas dimensões, 
utilizar vários processos construtivos como terraplanagem, compactação, construção de túneis 
e pontes, dentre outros, o que torna todo o processo muito mais perigoso.
As condições de trabalho oferecidas nas diversas etapas da construção de uma rodovia, a que 
são submetidos os trabalhadores, são fatores que contribuem em muito nos índices elevados 
de acidentes. Os riscos à saúde, por sua vez, variam de acordo com as diferentes fases do 
processo de trabalho. Se considerar que as dimensões de um acidente são equivalentes à 
dimensão da tarefa que se realiza, se terá a idéia das condições de perigo pelas quais passam 
os trabalhadores de obras pesadas. O cenário de perigo deste tipo de trabalho vai desde os 
riscos gerados pela operação de máquinas pesadas à inalação de substancias tóxicas geradas 
pelos resíduos e pelas próprias máquinas. 
Por sua vez, o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, criado pelo governo federal, 
promete um aumento expressivo do números de obras em rodovias no pais, visto que a
rodovia é o principal sistema de transporte utilizado no país para o deslocamento de 
mercadorias e pessoas, o qual promove a integração econômica entre regiões, trazendo 
grandes benefícios para a sociedade. Faz-se necessário, portanto, que haja discussões sobre as 
necessidades do setor de construção pesada, a fim de garantir ao trabalhador condições de 
saúde adequadas, melhor qualidade de vida e dispositivos legais que os projeta.

Para tanto, verifica-se que muitos dos acidentes poderiam ser evitados se as empresas 
desenvolvessem e implantassem listas de verificações nas diversas etapas de construção de 
trabalhos rodoviários, além de dar maior atenção à educação e treinamento de seus operários.
A implantação de uma lista de verificação de segurança não é a única garantia de que os 
riscos serão minimizados, pois é necessário que trabalhadores e empresários estejam cientes 
das implicações que o não cumprimento dos processos e etapas apresentadas pode acarretar.

No entanto, todos os riscos descritos anteriormente podem ser evitados ou ao menos 
reduzidos. Para diminuir os problemas ocasionados pela falta de segurança, surge a 
importância de criar um sistema de controle generalizado no canteiro de obras rodoviárias, o 
qual, fornecerá aos funcionários e demais envolvidos, condições mais adequadas de trabalho.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo a elaboração de uma lista de 
verificação das condições e meio ambiente de trabalho na execução de obras rodoviárias
contemplando as fases de terraplenagem, pavimentação e drenagem.

2. SEGURANÇA EM OBRAS RODOVIÁRIAS
Segundo Saurin (2000), a legislação é omissa em relação às obras rodoviárias, visto que a 
NR18 - Norma Regulamentadora sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção tem foco somente nas obras de construção civil. Muito embora ela possa ser 
parcialmente aplicada na construção de rodovias, existe a necessidade de criar alternativas 
mais específicas aos riscos oriundos da construção de obras rodoviárias.
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De acordo com Revista Proteção (2007), os trabalhos em obras rodoviárias demandam grande 
esforço físico e exposição à radiação solar. Somado a isso ainda se observa precárias 
instalações provisórias, boa parte em virtude das dificuldades de locomoção, visto que em 
função de serem itinerantes, não é dada a devida atenção.
Segundo Silva (2008), o qual identificou perigos e avaliou riscos em uma empresa de 
execução de obras rodoviárias, os principais riscos observados foram:

• escavação e reaterro de valas;

• escavações manuais;

• transporte de máquinas em carretas-prancha;

• deslocamento e movimentação de veículos e máquinas.

De acordo com o Manual de Especificações Gerais pra Obras Rodoviárias (DEINFRA, 2002), 
uma atividade que merece atenção em termos de segurança é a remoção e substituição de 
solos inadequados e ou instáveis do subleito de cortes e aterros por condições da umidade 
excessiva e de aeração praticamente inviável ou por características intrínsecas de baixo poder-
suporte. Costumam se apresentar sob a forma de bolsões ou em áreas restritas e demandam 
muita experiência e atenção na execução dos serviços de terraplenagem.
Em relação às principais não-conformidades em obras rodoviárias, constata-se que os setores 
que mais descumpriam os procedimentos estabelecidos pela empresa (SANTOS e
TABORDA, 2003) foram a CIPA, a ergonomia, as instalações provisórias e o treinamento. A 
ergonomia em função do trabalho ser totalmente na posição em pé e com trabalho pesado 
manual. Já os descumprimentos relacionados aos demais itens são justificados pelo fato das 
frentes de trabalho serem móveis, o que dificulta reunir os responsáveis da CIPA (muitas 
vezes separados por horas de distância), fator que dificulta o treinamento das equipes e 
também as instalações provisórias que deveriam estar mais adaptadas para a mobilidade 
requerida.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e descritiva, uma vez que 
procura demonstrar todos os aspectos envolvidos na segurança de trabalho em obras 
rodoviárias e descrevê-las no formato de lista de verificação os procedimentos mais utilizados 
na construção pesada. 
O estudo utilizou como ferramenta de pesquisa a observação do pesquisador, que possui vasta 
experiência na área, além de se basear em uma pesquisa documental e bibliográfica dos temas 
pertinentes à elaboração da presente proposta, acompanhando como responsável técnico a 
obra de execução da implantação da rodovia de um município de Santa Catarina, trecho este 
que compreendeu um total de 11,4 km de extensão. 

Para facilitar a interpretação e a utilização da lista de verificação foram separadas as etapas de 
cada atividade em terraplenagem, pavimentação e drenagem, apresentadas no quadro 1:

Quadro 1 – Etapas de obras rodoviárias utilizadas na lista de verificação

Etapas Divisões

Terraplenagem 12 seções
Pavimentação 3 seções
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Drenagem 7 seções

4. LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO NA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

As listas de verificação serão apresentadas conforme os itens do Quadro 1. Em virtude da lista 
completa conter 502 itens, não será possível apresentar todos os itens, por isso, serão 
apresentados somente o primeiro e o último item de cada seção da lista de verificação, desde a 
terraplenagem (seção A) até a atividade de compactação de solos e valas (seção V). Deve-se 
observar que para cada pergunta da lista de verificação é possível responder: sim, não ou não 
se aplica (no caso de o serviço não estar sendo executado no momento), conforme o Quadro 
2. Nos quadros subsequentes, por economia de espaço, as perguntas serão apresentadas sem 
as opções de resposta (sim, não ou não se aplica).

4.1. Terraplenagem 

Quadro 2 – Lista de verificação de terraplenagem básico (seção A)

Terraplenagem básico

Lista de verificação SIM NÃO NÃO SE 
APLICA

A1 Todos os equipamentos passaram por manutenção 
periódica e preventiva de acordo com norma da 
empresa e especificação do fabricante?

...
A26 As áreas de serviços estão sendo mantidas irrigadas 

para eliminar a poeira?

Figura 1 – Escavação de material de primeira e segunda categoria
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Esta etapa compreende todos os trabalhos de marcação topográfica do traçado da rodovia em 
implantação para se efetuar a limpeza da obra e remoção da camada vegetal e vegetação 
existente, após se inicia a escavação de material de primeira categoria que é argila e a 
escavação de material de segunda categoria (Figura 1) que é o cascalho. O material que não é 
escavado mecanicamente tem que ser detonado, chama-se escavação em material de terceira 
categoria (rocha). Em conjunto é feito a compactação de aterros e em rocha, são removidos os 
solos moles ou inservíveis de modo a atingir a cota de greide de projeto. A lista de verificação 
dessas atividades é apresentada no Quadro 3.

Quadro 3 – Lista de verificação de terraplenagem (seção B a L)

Desmatamento, destocamento e raspagem de material vegetal 

B1 Todos os envolvidos na preparação ou operação de equipamentos foram treinados, 
capacitados e habilitados para executar a atividade?

B37 As embalagens contaminadas, filtros de óleo, estopas, entre outros, estão sendo
armazenadas em tambores para posterior destinação correta?

Escavação, carga e transporte de material comum e rocha

C1 Antes de iniciar a escavação foi verificada a estabilidade do terreno?

C43 Estão sendo feitas as manutenções preventivas da frota e atendendo as especificações 
técnicas do fabricante do veículo?

Perfuração de Rocha

D1 O transporte dos equipamentos de perfuração está sendo feito sobre carreta ou 
pranchas e estão presos por meio de cabos de aço, cintas ou correntes?

D29 Está sendo usado protetor solar ou camisa de manga comprida para a proteção da 
radiação solar?

Isolamento, evacuação da área de detonação a céu aberto

E1 A detonação de rocha está sendo programada com antecedência de 3 horas para a 
emissão e distribuição do aviso de fogo?

E11 Para a liberação da área foi acionada a sirene de longo alcance com um toque longo de 
1 minuto?

Transporte, preparo e detonação de explosivos

F1 Foram escaladas somente pessoas treinadas e autorizadas nestas atividades?

F38 Após a detonação o blaster esperou, no mínimo, 10 minutos para fazer a verificação 
pós-detonação?

Movimentação de cargas e descarga

G1 Está sendo utilizado o protetor auricular especificado? Estão sendo alertados os
colaboradores que não estiverem usando o protetor auricular?

G11
A área de circulação dos colaboradores está sempre livre desobstruída de peças,
materiais e equipamentos?

Operação de motoniveladora, Operação de escavadeira hidraúlica, Operação de rolo 
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compactador, Operação de trator de lâmina, Operação de caminhão pipa
H1 Os colaboradores envolvidos na atividade estão utilizando os EPIs determinados?

H41
Estão subindo no caminhão seguindo orientação dos treinamentos, utilizando os  
pontos de agarramento?

Serviços Topográficos

I1 Mantem-se as áreas limpas, organizadas, livres de obstáculos, interferências, ao 
trabalhar próximo a valas e taludes?

I20
Na derrubada de árvore foi deixado um raio de segurança de 30 metros conforme altura 
e posição da mesma?

Transporte Coletivo

J1 Está sendo respeitada a sinalização do canteiro de obras e a velocidade de 
deslocamento nas pistas e praças de carregamento?

J13
O embarque e desembarque de passageiros é feito em local de livre circulação, longe 
de máquinas e equipamentos e nunca no cruzamento de vias?

Transporte de inflamáveis e lubrificantes em caminhão-comboio

K1 O operador do caminhão comboio é habilitado, treinado e autorizado a operá-lo?

K16
Os operadores não estão fazendo uso de bebidas alcoólicas ou ingerindo medicamentos
sem prescrição médica?

Transporte de máquinas pesadas

L1
O encarregado está avaliando os conhecimentos e experiência do operador nos  
serviços  a  que vai ser  submetido?

L39
É realizada diariamente a inspeção dos pneus e a calibração semanal conforme
especificação técnica do fabricante dos pneus?

4.2. Pavimentação
Nesta atividade é feita a regularização do sub-leito mais conhecida como regula, após é feita a 
compactação e os complementos de materiais para chegar no greide, com tolerância de 2,0 cm 
para mais ou para menos. Tendo uma cancha pronta se bloqueia a pista com uma camada de 
brita para aguardar a camada de macadame seco e seu travamento, obtendo-se a máxima 
compactação, acabamento e cotas conforme projeto.
É realizado a imprimação (Figura 2) do macadame seco para agregar o material da base e sub-
base,  a pintura de ligação para ligar a base a capa de rolamento e é aplicada a camada de 
concreto asfáltico usinado a quente, a qual necessita de usina de asfalto e diversos 
equipamentos para sua aplicação. A lista de verificação dessas atividades é apresentada no 
Quadro 4.

Figura 2 – Imprimação
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Quadro 4 – Lista de verificação de pavimentação (seção M a O)

Imprimação

M1 O caminhão espargidor foi vistoriado para o inicio da imprimação?

M4
O dispositivo de aquecimento do distribuidor propicia a circulação e total agitação do 
material de imprimação?

Pintura de ligação

N1
O caminhão possui um bom estado de conservação e funcionamento do tacômetro, 
calibradores e termômetros? E estes estão em locais visíveis?

N4
O ajudante do caminhão, que fica na traseira, está usando os EPIs necessários (luvas de 
proteção, botina, jaleco, calça, máscara e óculos)?

Concreto Asfáltico

O1
Os caminhões basculantes estão utilizando óleo vegetal, para evitar a aderência do 
concreto asfáltico na caçamba, para evitar o tombamento das mesmas?

O7
Os caminhões basculantes possuem sinais de alerta, como buzina, quando engata a 
marcha ré?

4.3. Drenagem
Após a marcação topográfica são escavadas as valas (Figura 3), os drenos, valetões, colocado 
tubos para drenos conforme projeto. Ao final, depois da pavimentação, são feitas as sarjetas 
de concretos para o escoamento das águas, descidas de água, travessias nas entradas de casas 
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ou propriedades. A lista de verificação dessas atividades é apresentada no Quadro 5.
Figura 3 - Escavação de valas

Quadro 5 – Lista de verificação de obras drenagem (seção P a V)

Construção de canaletas e bueiros

P1
Todos os colaboradores foram treinados e qualificados para executar suas tarefas com 
segurança, visando sempre garantir a integridade física?

P21 É mantida a distância segura do compactador?

Escavação de valas

Q1 A área de trabalho próxima à escavação está livre de qualquer entulho ou buraco?

Q38 Os materiais escavados não foram depositados na borda da vala?

Lançamento de concreto convencional

R1 O local para concretagem possui acesso adequado para os colaboradores?

R5
Os colaboradores permanecem a uma distância segura entre si a fim de não atingir um 
colega com a ferramenta?

Operação de equipamentos na carpintaria

S1
Mantem-se a coluna sempre reta e somente é carregado peso dentro de sua capacidade 
física? Solicitam ajuda quando necessário?

S14 Está sendo utilizado óculos de segurança para operação de serra circular?

Armação e ferragem

T1
Durante a descarga de vergalhões de aço, a área é isolada e demarcada durante as 
atividades?

T22 O disco da policorte está travado e é substituído quando apresenta rachaduras?
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U1
A operação de montagem e desmontagem da pilha de tubos é realizada por pessoal 
treinado e acompanhado por encarregado responsável pela operação?

U20
A carga foi adequadamente acomodada sobre a carroceria do caminhão de forma a 
evitar que os mesmos rolem ou caiam durante o transporte?

Compactação de solos e valas

V1 O terreno está nivelado sem barreiras desnecessárias?

V38
O local das escavações está bem isolado e sinalizado, mesmo nos horários que não 
houver trabalhos, com alertas aos terceiros?

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se analisar os acidentes de trabalho não se pode considerar apenas o lado financeiro, pois 
existem aspectos legais, éticos e humanos envolvidos. A lista de verificação pode se tornar 
uma ferramenta muito importante na melhoria do ambiente de trabalho nas obras rodoviárias. 
A sua implantação pode resultar, por exemplo, na diminuição do índice de absenteísmo, em 
um ambiente de trabalho mais seguro, aumentando assim a produtividade e uma maior 
credibilidade para a empresa perante seus clientes e mercado.
Vários benefícios podem ser esperados com a implantação lista de verificação, como por 
exemplo, o planejamento das atividades, processos e etapas de risco, a padronização das 
tarefas e atribuições de responsabilidades e um sistema de identificação de controle das não 
conformidades, evitando retrabalhos, resultando uma redução de custos de operação, aumento 
da produtividade e qualidade final dos produtos e serviços.

Para a efetivação da implantação da lista de verificação é de fundamental importância que a 
direção da empresa tenha uma visão de que o principal ponto a ser observado não são os 
custos oriundos da sua implantação, mas, todos os benefícios gerados. Os procedimentos e 
medidas a serem adotadas pela empresa não têm como único intuito atender a legislação, mas, 
o de buscar melhores condições para os trabalhadores, trazendo melhores resultados para a 
empresa. 
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