
Trabalhador Municipal Morre após Cair 
de um Caminhão de Lixo em Movimento 

 

Incidente 
Em 2009, um trabalhador municipal de 49 anos morreu 
enquanto coletava o lixo residencial. A vítima fazia 
parte de uma equipe de três trabalhadores designados a 
um caminhão de lixo com dois assentos dentro da 
cabine do caminhão. A vítima e um colega de trabalho 
viajavam no degrau traseiro do caminhão enquanto 
seguiam para o local da próxima coleta. 

A vítima caiu da traseira do caminhão quando este 
passou sobre um buraco na rua, viajando a aproxima-
damente 30 milhas por hora (mph). A vítima  caiu na 
rua e bateu com a cabeça no asfalto. Ele foi levado a 
um hospital local onde faleceu dois dias mais tarde. 

O Que os Trabalhadores Podem Fazer 
Lembretes de Segurança para a Equipe de Trabalho 

Coletores 
Para viagens seguras: 

• Não viajem nos degraus se o caminhão estiver correndo 
acima de 10 mph ou viajando mais que 0.2 milhas.  

• Não viajem nos degraus quando o caminhão estiver 
dando marcha à ré. 

• Não subam ou desçam nos degraus até que o caminhão 
esteja completamente parado e o motorista esteja ciente 
de onde vocês se encontram. 

• Não pulem para subir ou descer dos degraus. Usem as 
alças de apoio e pisem com cuidado. 

Motoristas 
Para garantirem a segurança dos funcionários:  

• Alertem os funcionários para que entrem na cabine do 
caminhão antes de viajarem acima de 10 mph ou  mais que 0.2 milhas. 

• Esperem para que os coletores sinalizem antes de moverem o caminhão. 

Fatos do FACE 
ALERTA DE SEGURANÇA 

Programa de Vigilância em Saúde Ocupacional 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts 
Março de 2010 

   Mais recomendações e recursos no verso 

PROJETO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FATALIDADES DE MASSACHUSETTS (SIGLA EM INGLÊS:  FACE) 1-800-338-5223 
REFUSE—PORTUGUESE 

Indo acima de 10 mph? 
Viajando mais que 0.2 milhas? 

Então, viaje na cabine. 



O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts (MDPH), em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde e Segurança 
Ocupacional, está realizando um projeto conhecido como FACE (Avaliação de fatalidades e do controle). Este projeto tem o 
propósito de prevenir fatalidades ocupacionais ao identificar e investigar incidentes e formular estratégias de prevenção e divulgá-
las aos responsáveis por tomar medidas para evitar acidentes no local de trabalho. 
 

Este documento é de domínio público e pode ser copiado gratuitamente. Por favor, compartilhe este documento com outras pessoas. Ele 
pode ser encontrado na página do MDPH na internet: www.mass.gov/dph/face. Caso tenha comentários ou perguntas, ligue para o projeto 
FACE de Massachusetts no 1-800-338-5223.                      
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O Que Empregadores Deveriam Fazer 
Práticas Seguras de Coleta de Lixo 

Planejem com Antecedência 
• Fazer os horários para que as equipes de trabalho 

tenham tempo suficiente para terminar as suas tarefas 
sem se apressarem. 

• Formar equipe de trabalhadores de acordo com o 
número de assentos dentro da cabine do caminhão. 

• Fornecer outras opções de transporte se houver mais 
trabalhadores do que assentos disponíveis na cabine 
do caminhão. 

 

Treinar Frequentemente 
• Forneçam aos trabalhadores um treinamento inicial 

sobre segurança e regulamentos, bem como 
treinamentos de reciclagem, conforme necessário.  

• Criar uma versão curta do treinamento inicial para ser 
usada como treinamento de atualização toda vez que acontecer ou quase acontecer um incidente.  

 

Afixar o Regulamento 
• Usar este folheto informativo e outros avisos de segurança para lembrar os integrantes da equipe 

sobre os regulamentos que ajudem a garantir a segurança dos trabalhadores. 

Instituto Nacional para a Saúde e Segurança 
Ocupacional (NIOSH)  
Prevenindo Acidentes e Mortes de Trabalhadores por 
Veículos de Coleta de Lixo em Movimento  
Visite: www.cdc.gov/niosh/refuse.html 
 
Acidentes Rodoviários Relacionados ao Trabalho:  
Estratégias de Prevenção para Empregadores  
Visite: www.cdc.gov/niosh/docs/2004-136 
 
Pode-se solicitar cópias impressas gratuitas de cada um 
dos textos acima. 
E-mail: pubstaft@cdc.gov 
Ligue: 1-800-CDC-INFO ou 1-800-232-4636 
 
Revista “Waste Age” 
Acesso gratuito a materiais da Waste Age estão disponíveis 
pela internet, incluindo informações sobre saúde e segurança. 
Visite: http://wasteage.com 
Ligue: 1-866-505-7173 

Divisão de Segurança Ocupacional de MA 
(DOS) 
A DOS oferece serviços de consultoria grátis para ajudar 
os empregadores a aperfeiçoar os seus programas de 
saúde e segurança e para treinar os seus trabalhadores.  
Visite: www.mass.gov/dos/consult 
 

Departamento de Acidentes Industriais de MA 
(DIA) 
O DIA possui verbas governamentais para fornecer 
treinamento sobre saúde e segurança no local de trabalho 
para os empregadores e empregados. Qualquer companhia 
coberta pela Lei de Seguro de Compensação Trabalhista 
de Massachusetts está qualificada para se inscrever. 
Visite: www.mass.gov/dia/safety 
 

Departamento de Saúde Pública de MA 
O projeto de Avaliação e Controle de Fatalidade (FACE) 
investiga as fatalidades relacionadas ao trabalho e 
desenvolve recomendações de prevenção. Relatórios 
completos deste e de outros incidentes estão disponíveis 
gratuitamente pela internet. 
Visite: www.mass.gov/dph/face  e clique em 
“Educational Materials” e depois em “Fatality Case 
Reports” 

Recursos Sobre Coleta de Lixo Recursos de Massachusetts 

Indo acima de 10 mph? 
Viajando mais que 0.2 milhas? 

 
Então, viaje na cabine. 


