BASTA!

Medidas de proteção
Coletiva:

NÃO CONTRIBUA PARA MAIS
ACIDENTES

►Guarda mão dianteiro com travão
da corrente

P LANO E STRATÉGICO
DE A ÇÃO PARA O
S ETOR A GRÍCOLA E
F LORESTAL

►Retentor da corrente
Com a parceria

►Guarda mão traseiro
►Bloqueador de segurança
►Bainha da lamina guia

www.inem.pt

www.cap.pt

http://www1.segsocial.pt/left.asp?05.17
www.dgs.pt

www.cna.pt

Proteção Individual

www.dgadr.pt

►Capacete

www.afn.min-agricultura.pt

www.dgv.min-agricultura.pt

►Viseira ou óculos de proteção

►Proteção das pernas com entretela
de segurança
►Botas com biqueira de aço, sola
antiderrapante e anti perfurantes

www.anefa.pt
www.forumflorestal.com
www.fnapf.pt
www.setaa.pt
www.cnjap.pt
www.forestis.pt

►Protetores auditivos
►Luvas com guarda de proteção nas
costas da mão esquerda

www.confagri.pt

Florestas
Motosserras

www.ilo.org
http://80.38.213.111/formaagri/pt

Em caso de acidente ligar o 112
Uma manutenção cuidada, periódica e
regular melhora o rendimento do trabalho e prolonga o tempo de vida útil da
motosserra, contribuindo para a diminuição dos riscos de trabalho.

Trabalhe em segurança
Assegure o seu futuro

Principais riscos na utilização de motosserras
►Cortes e esmagamento
►Quedas

►Fumar
►Consumo de álcool
►Excesso de confiança
►Cansaço

►Ruído e vibrações

Medidas preventivas

►Projeção de partículas

►Formação e informação

►Incêndio

►Manutenção e conservação adequadas da
motosserra, em condições de segurança e de
acordo com as instruções do fabricante:

►Lesões dorso-lombares

Erros típicos

Verificar a tensão da corrente, usando luvas

►Mau planeamento e organização do
trabalho

Verificar se as porcas e parafusos exteriores
estão bem apertados

►Não respeitar os dispositivos e medidas de segurança
►Ausência de formação e informação
►Não ter os Equipamentos de Proteção
Individual a funcionar corretamente
►Corte de árvores enganchadas
►Desrespeito pela máquina

► Assegurar que utiliza todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários

verificando se o interruptor está na
posição de arranque e a corrente
bloqueada
►Em paragens curtas (menos de 15
segundos) acionar sempre o travão de
segurança
►Em paragens longas (mais de 15
segundos) desligar a motosserra
►Organização do trabalho:
Definir linhas de corte e direções de trabalho
Manter distâncias de segurança (2 vezes
a altura da árvore a abater) e caminhos de
fuga
Efetuar o abastecimento e manutenção da
motosserra em locais pré definidos
Sinalizar a área de trabalho

►Ter cinto de motosserrista com estojo de primeiros socorros
►Ter um reservatório duplo de combustível e
óleo, respectivamente identificados, com
sistema de enchimento antiderrame
►O arranque da motosserra deve ser
accionado com o equipamento sobre o solo,

Nunca trabalhar sozinho e possuir sempre
um meio de comunicação
Assegurar que o comprimento da lâmina é
adequado ao trabalho
Utilizar equipamentos específicos para
remoção de árvores enganchadas

