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CHECKLIST H Sinalização de segurança

Informações iniciais:

Nota 1:    A consulta ou adoção de parte ou de todas as medidas estabelecidas nesse conjunto de 
checklists não exime a organização e os profissionais responsáveis pela segurança e saúde 
do trabalhador na indústria da construção da obrigatoriedade de consultar diretamente os 
textos das Normas Regulamentadoras e atender aos dispositivos normativos trazidos por 
elas.

Nota 2:    Algumas das ‘formas de atendimento’ especificadas são de atendimento obrigatório, pois 
são extraídas das próprias NRs. Outras são sugestões de como aquele item poderia ser 
atendido e, portanto, estão indicadas nas ‘formas de atendimento’ como ‘sugestão’. Outro 
ponto a observar é que as ‘formas de atendimento’ apresentadas não são exaustivas. 
Sendo assim, em caso de fiscalização do trabalho, por exemplo, outras medidas poderão 
ser exigidas para fins de atendimento dos itens das Normas Regulamentadoras.
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H.1 Sinalização de segurança
Item Questão a ser verificada Referencial Forma(s) de atendimento SIM NÃO N/A Registros adicionais

H.1.1 O canteiro de obras está dotado de sinalização com o objetivo de: 

H.1.1.1 Advertir quanto aos riscos existentes, tais como 
queda de materiais e pessoas e choque elétrico?

Item 18.13.1 "c" 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

H.1.1.2 Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de 
equipamento de proteção individual (EPI) para a 
atividade executada ou em locais específicos?

Item 18.13.1 "d" 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

H.1.1.3 Identificar os locais de apoio? Item 18.13.1 "a" 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

H.1.1.4 Indicar as saídas de emergência? Item 18.13.1 "b" 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

H.1.1.5 Identificar o isolamento das áreas de 
movimentação e transporte de materiais?

Item 18.13.1 "e" 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

H.1.1.6 Identificar acessos e circulação de veículos e 
equipamentos?

Item 18.13.1 "f" da 
NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

H.1.1.7 Identificar locais com substâncias tóxicas, 
corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas?

Item 18.13.1 "g" 
da NR-18

• Verificar o atendimento no local.  

H.1.2 Os trabalhadores que estão em 
serviço em áreas de movimentação 
de veículos e cargas estão utilizando 
vestimenta de alta visibilidade, 
coletes ou quaisquer outros meios, no 
tórax e costas?

Item 18.13.2 da 
NR-18

• Verificar o atendimento no local.  


