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Para que serve a segurança 
do trabalho?

A segurança do trabalho 
realmente faz diferença?

Para que utilizar EPIs? ?Para que utilizar EPIs?

Por que preciso de 
treinamento?

?
?

?Existe um número aceitável de acidentes?
https://www.youtube.com/watch?v=9PhIskmZbr8



Proteger o trabalhador contra riscos existentes no 
seu ambiente de trabalho.

Qual objetivo da segurança 
do trabalho?

Propiciar um ambiente mais sadio e agradável para 
seus colaboradores.

Analisar riscos que possam existir nas atividades 
laborais e propor melhorias para mitigá-los.

Auxiliar na prevenção de acidentes.

Treinar e instruir colaboradores a fim de minimizar 
riscos a sua saúde e integridade física.



Antes de Iniciarmos
Você sabe a diferença entre perigo e risco?

Perigo é uma situação ou fase do seu trabalho 

que pode causar um acidente ou contribuir para 

ocorrer um acidente.

Exemplo

Em uma praia há uma placa de advertência 

dizendo – “Perigo: Tubarão”. Se você não entrar 

na água, não haverá o risco de você ser atacado.

Risco é a chance real de um acidente ocorrer.

na água, não haverá o risco de você ser atacado.

Resumindo: o perigo do ataque de tubarão 

existe, mas o risco de ser atacado haverá se você 

entrar na água e o risco aumenta se você ficar 

cada vez mais tempo na água.
Lembre-se deste conceito, irá nos 

ajudar muito todos os dias para 
avaliar situações de perigo e risco 

nas nossas atividades.



Conteúdo 
Programático

1. O equipamento, seu funcionamento e correto manuseio.

2. Descrição e identificação dos riscos existentes no 

equipamento.

3. Técnicas de corte

4. Equipamentos de proteção individual – EPI.

5. Checklist de segurança e permissão de trabalho.

6. Manutenção preventiva e corretiva.

7. Primeiros socorros



1. O EQUIPAMENTO

Esta será nossa ferramenta de trabalho.

Com os conceitos até então aprendidos, 

você já consegue observar alguns riscos 

que existem na utilização deste 

equipamento?

Treinamento baseado no modelo STIHL MS 170/ 180.

Imagens e procedimentos retirado diretamente do

seu manual de usuário.



1. O EQUIPAMENTO

1. Botão do fecho da cobertura

2. Parafuso regulagem carburador

3. Freio da corrente

4. Silenciador

5. Pinhão da corrente

6. Tampa do pinhão da corrente6. Tampa do pinhão da corrente

7. Segurança da corrente

8. Dispositivo de tensionar corrente (frontal)

9. Sabre

10. Corrente Oliomatic

11. Roda tensora (tensor rápida da corrente

12. Punho



1. O EQUIPAMENTO

13. Tampa do tanque de óleo

14. Batente de garras

15. Proteção da mão dianteira

16. Cabo da mão dianteiro (cabo do 

punho)punho)

17. Terminal da vela de ignição

18. Manípulo de arranque

19. Interruptor combinado

20. Tampa do tanque de combustível

21. Acelerador

22. Trava do acelerador

23. Cabo da mão traseiro

24. Proteção da mão traseira

# número da máquina



PRIMEIROS PASSOS

1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

ANTES DE INICIAR

• Vestir os seus EPIs
obrigatórios.

• Verificar se o equipamento 

CHECAGEM DE 
SEGURANÇA

• Freio da corrente.

• Proteção da mão dianteira

• Montagem correta do 

LIGANDO O 
EQUIPAMENTO

• Operar somente em locais 
planos.

• Manter o equipamento • Verificar se o equipamento 
está em perfeitas 
condições de trabalho.

• Atenção redobrada ao 
tanque de combustível. 
Verificar o sistema de 
vedação.

• Realizar o checklist de 
segurança.

• Em caso de divergência 
ou anomalias não operar o 
equipamento.

• Montagem correta do 
sabre.

• Tensionamento da 
corrente.

• Acelerador e trava do 
acelerador.

• Funcionamento do 
interruptor.

• Terminal de velas. 
Cuidado, perigo de 
incêndio!

• Combustível e óleo 
suficiente.

• Manter o equipamento 
firme e seguro.

• A corrente não deve estar 
tocando nada.

• Não ligar em locais 
fechados e próximo de 
combustível.

• Manter pessoas 
afastadas.

• Bloquear o freio da 
corrente antes de ligar.



ATENÇÃO NESTAS DICAS DE SEGURANÇA!!!
1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

 Sempre operar o equipamento usando as duas mãos, mantendo uma posição firme.

 Em caso de emergência, parar o equipamento selecionando no interruptor a posição STOP ou 0.

 Fique sempre próximo do equipamento se ele estiver ligado.

 Cuidado com o local onde vá trabalhar, principalmente locais mais lisos ou inclinados.

 Sempre trabalhar com um companheiro próximo. Sempre trabalhar com um companheiro próximo.



ATENÇÃO NESTAS DICAS DE SEGURANÇA!!!
1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

 Cuidado com obstáculos próximo, pode prender o equipamento e causar um acidente.

 Faça checagem regular do equipamento. Qualquer mudança, deve parar o trabalho e realizar 

manutenção/verificação. Mas lembre-se, sempre com o motor desligado.

 Não fume próximo ao equipamento, risco de incêndio devido ao combustível.

EXTREMAMENTE IMPORTANTE: se você não se sentir bem 

(tonturas, enjoo, cansaço, pare imediatamente a operação e 

desligue o equipamento.



ATENÇÃO NESTAS DICAS DE SEGURANÇA!!!
1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?



PREPARANDO O EQUIPAMENTO
Montagem da corrente e do sabre

1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

1 - Desparafusar a porca e retirar a tampa do pinhão 
da corrente.

Ponto de atenção: somente utilize 

ferramentas adequadas. Nunca 

improvise ferramentas.

2- Girar o parafuso 1 para a esquerda até 
que a porca tensora 2 encoste à esquerda 

no alojamento da carcaça.



PREPARANDO O EQUIPAMENTO
Montagem da corrente e do sabre

1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

3 - Puxar a proteção da mão em direção ao cabo dianteiro, até 
que o engate seja audível. O freio da corrente está solto.

4 – Iniciar a colocação da corrente pela ponta do sabre. 
Lembrando que os gumes da corrente devem estar virados 

para a direita.



PREPARANDO O EQUIPAMENTO
Montagem da corrente e do sabre

1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

5 – Colocar o sabre sobre os parafusos 1.
Encaixar o furo de fixação 2 sobre o pino da corrediça tensora e ao 
mesmo tempo colocar a corrente sobre o pinhão da corrente 3.
Girar o parafuso 4 para a direita, até que a corrente ainda fique sGirar o parafuso 4 para a direita, até que a corrente ainda fique só
um pouco solta embaixo e as pontas dos elos de tração se encaixem 
na ranhura do sabre.
Colocar novamente a tampa do pinhão da corrente e apertar as 
porcas levemente com a mão.



PREPARANDO O EQUIPAMENTO
Esticando a corrente

1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

Durante o trabalho, pode vir ser necessário esticar a corrente, para isso você 
deverá:

 Desligar o motor.

 Levantar a ponta do sabre. Levantar a ponta do sabre.

 Soltar as porcas conforme imagem.

 Girar parafuso 1 até a corrente ficar apertada na parte inferior do sabre.

Manter ponta do sabre levantada e apertar as porcas.

Não se esqueçam: qualquer atividade 

deverá ser realizada utilizando os 

EPIs adequados.



PREPARANDO O EQUIPAMENTO
Tensionando a corrente

1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

Durante o trabalho, pode vir ser necessário tensionar a corrente, para isso você 
deverá:

 Desligar o motor.

 Abrir a porca borboleta e soltá-la. Abrir a porca borboleta e soltá-la.

 Girar a roda tensora 1 até o encosto.

 Apertar a porca borboleta 2 firmemente.

Fechar o cabo da porca borboleta.

 Para verificar se está tensionada suficiente, ela deve estar sem folga e deve ser 
possível girá-la sobre o sabre.



VAMOS LIGÁ-LO
1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

Você pode ligar o equipamento de duas formas, conforme imagens abaixo:

Posicionar a motosserra em local plano e a corrente 
não deve tocar nenhum objeto e nem o chão.

Com uma mão no cabo dianteiro e o pé no punho Com uma mão no cabo dianteiro e o pé no punho 
dianteiro, pressionando e firmando o equipamento 
no chão.

Acionar o manípulo de arranque normalmente.



VAMOS LIGÁ-LO
1. O EQUIPAMENTO

Como operá-lo?

Você pode ligar o equipamento de duas formas, conforme imagens abaixo:

Segurar firmemente a motosserra, com o 
cabo traseiro preso entre as pernas. 

Com uma das mãos, segurar firmemente 
o cabo dianteiro.o cabo dianteiro.

Acionar o manípulo de arranque da 
motosserra.



TRANSPORTANDO1. O EQUIPAMENTO

Nunca transportar o 
equipamento ligado.

Bloquear a corrente e colocar 
a proteção da corrente.

Segurar somente pelo cabo Segurar somente pelo cabo 
dianteiro e com o sabre para trás.

Manter o silenciador quente afastado 
do corpo. Risco de queimadura.

Em veículos, manter em 
local seguro, evitando 

choques e 
derramamento do 

combustível.



HIGIENIZANDO E LIMPANDO1. O EQUIPAMENTO

Retirar qualquer poeira ou 
sujeira utilizando um pano 
úmido.

Não utilizar lavadora de pressão 
para limpar o equipamento. 
Poderá danificar peças.

Não utilizar desengordurantes ou 
produtos ácido, poderá danificar o 
equipamento.

Importante: limpar as aletas de 
refrigeração sempre que necessário.



GUARDANDO1. O EQUIPAMENTO

Você já o higienizou o 
equipamento? Quando não estiver em uso, 

manter ela desligada e 
travada.

Manter ela em local seco e 
seguro.

Se ficar mais de 30 dias parado: 
remover o combustível e descartar 
adequadamente.

Após removido o combustível, 
deixar ela ligada para gastar o 

que ainda resta no carburador.
Remover o sabre e corrente, limpar e 
lubrificar com óleo de proteção.

Guardar em local seguro, longe do alcance 
de pessoas não autorizadas a utilizar este 
equipamento.



A motosserra é um equipamento que pode gerar graves acidentes quando manuseado de forma 

incorreta.

Qualquer erro pode causar um acidente fatal, então, lembre-se, sempre trabalhe com máxima 

prudência e segurança. Proteja a si mesmo e quem está a sua volta.

2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

Neste momento discutiremos sobre os principais riscos de acidente que o operador pode estar exposto:

- Forças de reação: rebote, repulsão e tração.

- Risco de queimadura: manipulação de combustível e partes quentes do equipamento.



Ocorre quando a ponta superior do sabre 

atinge um galho ou parte dura, fazendo com 

PERIGO DE REBOTE2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

atinge um galho ou parte dura, fazendo com 

que seja lançada para cima, contra o 

operador.



COMO EVITAR?

Manter atenção nas suas atividades.

Segure com as duas mão o equipamento e com firmeza.

PERIGO DE REBOTE2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

Segure com as duas mão o equipamento e com firmeza.

Utilize sempre a rotação máxima.

Não cortar utilizando a ponta do sabre.

 Tomar cuidado redobrado ao cortar galhos pequenos e adensados. 
Avalie se não é melhor utilizar outra ferramenta.

Cortar apenas um galho por vez.



COMO EVITAR?

Não trabalhar com corpo inclinado para frente.

A motosserra não pode esta acima dos ombros durante a operação.

PERIGO DE REBOTE2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

A motosserra não pode esta acima dos ombros durante a operação.

Não acionar a motosserra dentro de um corte.

Observar se não pode ocorrer o fechamento da fenda durante o 
corte.

Manter as correntes sempre bem afiadas.

https://www.youtube.com/watch?v=uhajTPfaqgM



PERIGO DE TRAÇÃO E 
REPULSÃO

TRAÇÃO

Ocorre quando o sabre trancas ou encontra um obstáculo firma, ao serrar 
com a parte de baixo do sabre, de cima para baixo, puxando o operador 
contra a madeira e o equipamento.

2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

REPULSÃO

contra a madeira e o equipamento.

Ocorre quando o sabre trancas ou encontra um obstáculo firma, ao serrar 
com a parte de superior do sabre, de baixo para cima, jogando para trás o 
operador com o equipamento.



COMO EVITAR?

Sempre apoiar as garras contra a madeira que será cortada.

Não girar o sabre dentro do corte.

PERIGO DA TRAÇÃO E 
REPULSÃO

TRAÇÃO

2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

Não girar o sabre dentro do corte.

Não prensar a parte superior do sabre no corte.

https://www.youtube.com/watch?v=hc7nHlnxJ_0

REPULSÃO



A utilização do combustível se faz necessário para o funcionamento da motosserra. Além dele, utiliza-se 

o óleo para lubrificação da corrente.

Ambos os produtos são extremamente inflamáveis, além de eliminar vapores, que podem intoxicar o 

operador.

USO DO COMBUSTÍVEL2. PERIGOS AO 
MANUSEAR



Para se proteger,:

- utilize os EPIs necessários (máscara, luva, óculos e roupa adequada).

- trabalhe com combustível em local arejado.

- não fume próximo ao combustível

USO DO COMBUSTÍVEL2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

- não fume próximo ao combustível

- mantenha o galão de combustível fechado e em local seguro, longe de fontes de calor e faíscas.

- utilize embalagens apropriadas para estocar o combustível



Proporção de mistura: motosserra opera com motor dois tempo, sendo assim deverá ser feito a 

mistura de gasolina com o óleo dois tempos na proporção 1:50 (pode variar de acordo com o modelo de 

equipamento – verificar no manual de instrução.

COMO ABASTECER?2. PERIGOS AO 
MANUSEAR



Com a mistura pronta, agitar ela para homogeneizar.

Limpar a tampa e no entorno da tampa do 

combustível, para evitar que caia sujeira no tanque.

Abastecer o equipamento e nunca encher até a boca.

Fechar o tanque de combustível e limpar no entorno 

COMO ABASTECER?2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

Fechar o tanque de combustível e limpar no entorno 

caso tenha sujado com combustível.



Processo é semelhante ao combustível:

Limpar a tampa e no entorno da tampa, para evitar 

que caia sujeira no tanque.

Posicionar o equipamento para que a tampa fique 

para cima.

LUBRIFICAÇÃO DAS 
CORRENTES

2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

para cima.

Colocar o óleo lubrificante para corrente sempre que 

for abastecer a motosserra.

Não encher até a boca.

Fechar a tampa e proceder com a limpeza no local.

IMPORTANTE: se no nível de óleo não diminuir, 

pode haver algum sistema obstruído. Parar as 

atividades imediatamente e corrigir o problema.



2. PERIGOS AO 
MANUSEAR

ALGUMAS DICAS SOBRE 
O COMBUSTÍVEL

Gasolina se 

deteriora, não 

Utilize gasolina 

aditivada, que 

Somente faça 

a mistura que 

Sempre limpe o 

tanque de 

combustível, 
deteriora, não 

armazenar por 

mais de 30 

dias.

aditivada, que 

protege e limpa o 

motor.

a mistura que 

irá utilizar no 

dia. Descarte a 

sobra.

combustível, 

impurezas da 

gasolina se 

acumulam no seu 

interior.



3. Técnicas de 

corte

Sempre utilizar a rotação máxima do motor.

Sempre utilizar o sabre mais curto possível.

Ao serrar, nenhuma parte do corpo deve ficar em direção do corte.

Posicione o seu corpo ao lado do equipamento, como a imagem abaixo.

Serrar



3. Técnicas de 

corte

A motosserra é utilizada para corte e derrubada de árvores, não a utilize para afastar galhos, 

arbustos ou outros objetos.

Cuidado para que não entre em contato com rochas, pedras e o solo.

Serrar

Muita atenção: o toque da serra com rochas e pedras 

pode gerar faíscas. Esta faísca em contato com 

combustível ou capim seco, pode iniciar uma chama 

e consequentemente um incêndio.



3. Técnicas de 

corte

Operações em locais com declive devem ser evitados.

Serrar

Operar sempre acima do tronco ou 

ao seu lado.

Fixar o tronco para que não role.



3. Técnicas de 

corte

Ao trabalhar em locais elevados:

Não trabalhar em escadas ou sobre a árvore.

Utilizar plataforma elevatória.

Não trabalhar em locais instáveis.

Serrar

Não realizar o corte de galhos acima do ombro.



3. Técnicas de 

corte

Ao trabalhar em locais elevados:

Não trabalhar em escadas ou sobre a árvore.

Utilizar plataforma elevatória.

Não trabalhar em locais instáveis.

Derrubada de Árvores

Não realizar o corte de galhos acima do ombro.



ANTES DE INICIAR

• Afastar as pessoas que 
não estão envolvidas na 
operação.

Rotas de fuga

• Estabelecer a rota de fuga 
– sempre no sentido 
contrário a queda da 

Preparando o 
tronco

• Limpar o local do corte, 
retirando galhos,arbustos, 
pedras e saliências.

3. Técnicas de 

corte

Derrubada de Árvores
Primeiros passos

operação.

• Verificar inclinação da 
árvore.

• Direção e velocidade do 
vento.

• Inclinação do terreno.

• Posição dos galhos e 
falhas na árvore.

contrário a queda da 
árvore.

• Limpar e retirar obstáculos 
da rota de fuga.

• Guardar todas as 
ferramentas e 
equipamentos que não 
estão sendo utilizados.

pedras e saliências.

• Limpar a base do tronco.

• Eliminar saliências da raiz.



3. Técnicas de 

corte

Este entalhe define a direção da queda da árvore.

Preparar o entalhe direcional

Deve formar um ângulo a direita com direção de queda.

Sempre fazer o mais próximo ao solo.

O corte deve ser de 1/5 a 1/3 do diâmetro do tronco.

A carcaça do equipamento conta com uma linha de 

direção, para ser usado como base para o corte.



3. Técnicas de 

corte

Realizado somente em troncos com fibras mais longas.

Corte de alburno

Devem ser feitos nos dois lados do tronco.

A profundidade não pode ultrapassar 1/10 do diâmetro 

do tronco.do tronco.

Se o tronco for muito grande, a profundidade não pode 

ultrapassar o tamanho do sabre.



3. Técnicas de 

corte

Realizado somente em troncos com fibras mais longas.

Corte de alburno

Devem ser feitos nos dois lados do tronco.

A profundidade não pode ultrapassar 1/10 do diâmetro 

do tronco.do tronco.

Se o tronco for muito grande, a profundidade não pode 

ultrapassar o tamanho do sabre.



3. Técnicas de 

corte

Existem 5 segmentos que devem ser obedecidos para realizar o corte da árvore.

C – entalhe direcional, como já viemos anteriormente.

D – filete de ruptura. Serve como guia, uma espécie de dobradiça.

Derrubando a árvore

O filete deve ter 1/10 do diâmetro do tronco.O filete deve ter 1/10 do diâmetro do tronco.

Se a árvore estiver podre, deixar um filete maior.

Ao fazer o corte de derruba, cuidado para não atingir o 

filete, pois desvia o trajeto de queda.



3. Técnicas de 

corte

Existem 5 segmentos que devem ser obedecidos para realizar o corte da árvore.

E – corte de abate

Derrubando a árvore

Deve ser feito exatamente na horizontal.Deve ser feito exatamente na horizontal.

Deve iniciar acima do nível da linha do entalhe 

direcional (C).

A altura mínima é de 3 cm ou 1/10 da largura do filete de 

ruptura.



3. Técnicas de 

corte

Existem 5 segmentos que devem ser obedecidos para realizar o corte da árvore.

F – faixa retentora

G – faixa de segurança

Derrubando a árvore

Sustenta a árvore enquanto se faz o entalhe de derrubada. Sustenta a árvore enquanto se faz o entalhe de derrubada. 

Largura varia de 1/10 a 1/5 do diâmetro do tronco.

Cuidado para não cortar a faixa durante a fase do corte de 

abate.

Em troncos podres, aumentar a faixa de segurança.



3. Técnicas de 

corte

Quando a operação for feita em troncos finos, ou seja, menor que o tamanho do sabre, deve-se:

Derrubando a árvore

Inserir o sabre completamente para fazer o corte da abate (E).

Posicionar o batente de garras no tronco atrás do filete de 

ruptura e utilizar o batente de garras como ponto de apoio. ruptura e utilizar o batente de garras como ponto de apoio. 

Mudar a posição da motosserra o menor número de vezes 

possível.

Fazer o corte de abate até o filete de ruptura (1).

Fazer o corte de abate até a faixa de segurança (2).

Por último insira a cunha e corte a faixa de segurança.



3. Técnicas de 

corte

Quando a árvore estiver inclinada.

Derrubando a árvore

Seguir os procedimentos semelhante ao caso anterior, fazendo o 

corte de abate conforme a imagem e mantendo o filete de 

ruptura intacto.ruptura intacto.

O corte do filete de ruptura deve ser feito pelo lado 

externo, levemente inclinado par acima.



3. Técnicas de 

corte

Quando a operação for feita em troncos mais grossos, ou seja, maior que o tamanho do sabre, 

deve-se:

Derrubando a árvore

Posicionar o batente de garras na altura do corte de abate. 

Utilizar o batente de garras como ponto de apoio. Mudar a Utilizar o batente de garras como ponto de apoio. Mudar a 

posição da motosserra o menor número de vezes possível.

Introduzir a ponta do sabre atrás do filete de ruptura (1). Manter a 

máquina na horizontal e procurar atingir a maior área possível.

Fazer o corte de abate até o filete de ruptura (2).

Fazer o corte de abate até a faixa de segurança (3).



3. Técnicas de 

corte

Quando a operação for feita em troncos mais grossos, ou seja, maior que o tamanho do sabre, 

deve-se:

Derrubando a árvore

No lado oposto realizar o corte de abate. Deve ser feito na mês 

linha que o primeiro corte.linha que o primeiro corte.

Iniciar o corte de abate.

Fazer o corte de abate até o filete de ruptura (4).

Fazer o corte de abate até a faixa de segurança (5).

Por último insira a cunha e corte a faixa de segurança.



3. Técnicas de 

corte

Quando a árvore estiver inclinada.

Derrubando a árvore

Proceder conforme etapas 1, 2 e 3 anteriores, 

porém, realizar o corte conforme imagem abaixo.

Repetir os mesmos cortes, anteriores (etapa 4, 5 e 

6).

Manter o mesmo nível do corte das etapas 1, 2 e 3.Manter o mesmo nível do corte das etapas 1, 2 e 3.

Não atingir a faixa de segurança.



3. Técnicas de 

corte

Quando a árvore estiver inclinada.

Derrubando a árvore

O corte do filete de ruptura deve ser feito pelo lado externo, levemente inclinado 

par acima.



3. Técnicas de 

corte

As cunhas devem ser inseridas o mais breve possível, após início do corte de abate.

Utilizar cunhas e plástico ou alumínio, para não danificar o sabre e a corrente caso haja contato 

físico.

As cunhas auxiliam para que o tronco não prenda o sabre

Cunhas

evitando acidentes com o uso da motosserra. 



4. Equipamentos 

de Proteção 

Individual - EPI

Os EPIs de uso obrigatório ao utilizar a 

motosserra, são:

- Luvas resistentes ao corte – ex. luvas de 

couro

Vamos nos proteger?

- Protetor facial ou óculos de segurança e 

capacete de segura

- Sapato com proteção contra corte, 

solado antiderrapante e bico de aço

- Protetor auricular tipo concha

- Roupas confortáveis e justas, com 

proteção anticorte

Importante!
Se estiver trabalhando com algum 

ajudante, este auxiliar também deve 
estar utilizando todos os EPIs.



4. Equipamentos 

de Proteção 

Individual - EPI

A grande maioria dos equipamentos utilizados nas nossas atividades laborais, geram ruídos. Estes 

ruídos, além de causar uma séria de prejuízos a nossa saúde, desde sintomas mais leves, como um 

simples desconforto, até tonturas, irritabilidade e em casos mais graves, perdas significativas da 

audição.

Como vai a sua audição?

Vídeo Napo – ruído: https://youtu.be/tTcUeJwzFqk

Tudo isso pode ser evitado, com o simples uso de seu equipamento de proteção individual.



Antes de cada início de atividade,  deve ser aplicado 

o checklist de segurança.

Os pontos a serem verificados no equipamento varia 

de acordo com o modelo.

5. Checklist

de acordo com o modelo.

Sempre verificar o manual do equipamento, o 

mesmo indicará a listagem de checagem.

Mantenha guardado um histórico de 
verificações, isso poderá auxiliar em futuras 
manutenções.



5. Permissão de 

Trabalho

A permissão de trabalho ou ainda PT é uma 

autorização que o colaborador deve entregar ao 

supervisor.

O supervisor, por sua vez, através deste documento, 

faz a liberação e autorização para o desenvolvimento 

de alguma atividade que tem um risco elevado.

Serve como uma garantia de que os procedimentos 

de segurança estão sendo seguidos e que o 

equipamento está adequado para uso.



6. Manutenção 

preventiva e 

corretiva

Assim como na segurança do trabalho, prevenir é melhor que remediar.

Fazer as manutenções preventivas, diminuem riscos de danos maiores, quebra

do equipamento e possíveis acidentes contra o operador.



6. Manutenção 

preventiva e 

corretiva

A motosserra possui diversos sistemas de proteção, entre elas:

 Freio da corrente

 Silenciador

 Tampa do pinhão da corrente

 Segurança da corrente

 Tampa do tanque de combustível e do óleo

 Proteção das mãos

 Interruptores e trava de acelerador

Ponto de atenção: caso verifique qualquer 

irregularidade, dano ou mal funcionamento de 

qualquer dispositivo de segurança,  interrompa 

imediatamente as operações.



6. Manutenção 

preventiva e 

corretiva

Nunca remova nenhum dispositivo de segurança.

Somente equipe responsável pela manutenção e com capacitação adequada, poderá 

remover estes dispositivos.

Se alguma proteção for danificada, removida ou deixou de realizar a sua função, contate 

um supervisor para que providencie a manutenção adequada. Pare de realizar as 

atividades imediatamente.



6. Manutenção 

preventiva e 

corretiva

Antes de qualquer manutenção, sempre desligar o equipamento e 

travar a corrente. Somente ajuste do carburador e da marcha lenta 

devem ser feitas com equipamento ligado.

Sempre consultar o manual em relação as manutenções 

preventivas. Aquelas que não estão descritas no manual, deverá ser 

feito somente por assistência técnica autorizada.



6. Manutenção 

preventiva e 

corretiva

Não efetuar alterações no equipamento.

Verificar vedação do tanque de óleo e combustível com frequência.

Não trabalhar com silenciador danificado ou sem o silenciador.

Verificar o estado da corrente, qualquer dano, substituí-la.

Utilize sempre ferramenta adequada para cada uso, não improvise ferramentas.

Utilize a máquina para sua correta finalidade.

Atenção com peças que se desgastam com o uso, por exemplo: corrente, sabre, vela, filtro de 

ar, óleo e combustível, sistema de arranque, etc...



7. Primeiros 

Socorros
Queimaduras

Queimaduras são classificadas em três níveis.

Queimadura de 1º grau – dor e vermelhidão. Atinge apenas primeira camada da 

pele.

Queimadura de 2º grau – começa a surgir bolhas e inchaço no local. Atinge 

camadas mais fundas da pele.

Queimadura de 3º grau – atinge camada mais profundas, danificando tecidos, 

nervos, vasos sanguíneos. Pode levar a morte.



7. Primeiros 

Socorros
Queimaduras – 1º Grau

Colocar a região afetada na água fria.

Colocar um pano limpo e umedecido com água fria sobre o local.

Não utilize receitas caseiras.

Utilizar somente creme próprio para queimaduras.

Não aplicar outros produtos sobre o local (pasta de dente, óleo, manteiga, etc...).



7. Primeiros 

Socorros
Queimaduras – 2º Grau

Colocar a região afetada na água fria.

Lave o local com sabão neutro e água fria. Cuidado para 

não estourar as bolhas.

Colocar uma gaze molhada ou com vaselina e prenda o 

curativo. Trocar o curativo com frequência nas primeiras 

48 horas.

Não fure as bolhas e se for muito grande, procure ajuda 

médica.



7. Primeiros 

Socorros
Queimaduras – 3º Grau

Chamar uma ambulância imediatamente.

Colocar soro fisiológico na região e se não tiver, 

utilizar água da torneira, por pelo menos 10 

minutos.

Não coloque nenhum produto no local afetado.Não coloque nenhum produto no local afetado.

Cubra a região com gaze ou pano limpo, 

umedecido com soro fisiológico. Se a área 

afetada for muito grande, pode utilizar um 

lençol.

Em alguns casos, pode afetar órgaos, a vítima 

pode desmaiar e ter parada cardio-respirátorio. 

Proceder com massagem cardíaca.

Ponto de atenção: as vezes a vítima não 

sente dor, pois os nervos são atingidos. 

Mesmo assim, chamar ajuda médica 

imediatamente.



7. Primeiros 

Socorros
Hemorragias

As hemorragias podem ser de dois tipos:

Hemorragia interna – primeiros socorros devem ser feitos rapidamente para evitar o 

agravamento do quadro clínico da pessoa.

Hemorragia externa - evitar a saída excessiva de sangue e, para isso, é recomendado 

que seja feito o garrote e, quando não é possível, colocar um pano limpo em cima da lesão e 

realizar pressão até que a assistência médica chegue no local.



7. Primeiros 

Socorros
Hemorragias internas

Não há a visualização do sangue.

Sintomas característicos: sede, pulso rápido e fraco, alteração da consciência.

Tentar manter a pessoa calma e acordada.

Desapertar a roupa da pessoa.

Manter a pessoa aquecida. A vítima tende a ter a sensação de frio e tremores.

Colocar a pessoa em posição lateral.

Não dar alimentos ou bebidas para a vítima.

Chamar ajuda médica imediatamente.



7. Primeiros 

Socorros
Hemorragias externas

Identificar o local do ferimento. Se tiver algum objeto no ferimento, não retire o objeto.

Colocar luva de procedimento e chamar assistência médica.

Deitar a pessoa e pressionar o local do ferimento, utilizando um pano limpo e esterilizado.

Colocar mais panos, sem retirar os anteriores, caso fique encharcado.

Fazer pressão no ferimento por pelo menos 10 minutos.

Fazer garrote se possível. Se o ferimento for na perna ou braço, elevar o membro.



7. Primeiros 

Socorros
Amputação

Ocorre quando há a separação de uma parte do corpo do restante.

Limpe o local somente se for necessário, utilizando um pano limpo e nenhuma outra 

substância.

Fazer compressão no local.

Recolha a parte amputada. Se a distância até o hospital não for longa, enrole-a com um 

pano limpo e coloque-a dentro de uma sacola plástica limpa

Se o socorro for demorar mais de 6 horas, enrole a parte amputada em um pano limpo, 

coloque-a em um pacote plástico bem fechado e, sem seguida, ponha o pacote dentro de 

outra sacola com gelo.



7. Primeiros 

Socorros
Amputação

Não coloque a parte amputada diretamente no gelo, é necessário apenas refrigerá-la

As amputações podem ocasionar hemorragia e infecção, e levar ao estado de choque e à

morte. Por essa razão é preciso procurar o socorro rápido para evitar a falta de vascularização 

no local, o que pode ocasionar gangrena.

O sucesso do reimplante vai depender principalmente do tipo de corte e do tempo 

decorrido do acidente até o recebimento do socorro apropriado.

Faça um garrote para conter a hemorragia.



Fechamento

Neste curso verificamos os principais conceitos e atitudes que envolvem a segurança do 

trabalho em atividades que envolvem uma motosserra.

Antes de iniciar as atividades, verifique o manual do equipamento para melhor conhecer. 

Cada equipamento tem sua particularidade.

Lembre-se! Uma atitude prevencionista se faz todos os dias. Ela protege a você e todos em 

seu entorno.



Fechamento

Conforme NR 12, a capacitação deve ocorrer em 

fase teórica e prática, a fim de proporcionar ao 

operador a competência adequada para realizar 

suas atividades.

Esta fase do curso visa apresentar e aplicar as 

informações teóricas, sendo necessário a 

capacitação prática específica para o equipamento 

em questão.



Fechamento

Nenhum trabalho será tão urgente ou 

importante, que não possa ser importante, que não possa ser 

planejado e executado com segurança.


