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ポルトガル語

Entendendo com quadrinhos
Segurança e saúde na indústria madeireira




Hoje
vamos aprender

sobre segurança e saúde
na indústria madeireira!

“Prensamento/prendimento”,
“corte/arranhão”

e “queda/tombo” acontecem muito...

É verdade!

Mesmo nesse tipo
de local de trabalho,
ocorrem acidentes

de trabalho.

Vamos ver
as principais causas

de acidentes de trabalho.

Sério!?

Situações em que ocorremSituações em que ocorrem
acidentes de trabalhoacidentes de trabalho

Fonte: Associação Japonesa de Segurança e Saúde Industrial, “Dados de análise de acidentes de 
trabalho”: Situações em que ocorrem acidentes de trabalho (2019)

 [As taxas de ocorrência são em relação ao número total de casos (506 casos) em 2019]

1 Prensamento/prendimento 30%

2 Corte/arranhão 20%

3 Queda/tombo 12%

4 Queda por tropeço ou escorregão 9%

5 Objetos arremessados/em queda 8%

A madeira é um material
muito conhecido e que já está 
integrado no nosso dia a dia.

A indústria madeireira
se ocupa de processar as toras

em materiais para
casas e móveis.

Hoje em dia,
a atratividade dos materiais 
naturais está sendo revista.



Isso mesmo.

No caso de
“prensamento/prendimento”,

por exemplo,

já aconteceu de a pessoa
estar fazendo uma inspeção

perto do carro porta-toras automático
e tocar no sensor que ativa a operação,

fazendo o equipamento se mover
e prensar o peito,

Já ouvi dizer que as esteiras
transportadoras são perigosas

mesmo quando se
movem devagar.

As esteiras transportadoras
parecem lentas, mas têm muita força,

então é fácil prender as mãos,
por exemplo.

Como podemos evitar isso?

É muito chato
ter que seguir
tantas regras...

O importante é
ter cuidado, certo?

Mesmo que seja chato,
são importantes para que 
você e as pessoas à sua 
volta não se machuquem!

T-tá bom!

Além de ter cuidado,
é importante seguir as regras e

os procedimentos de
trabalho estabelecidos.

ou prender a roupa de trabalho
no eixo de rotação da esteira

transportadora.

Hum?



Em seguida, “corte/arranhão”.
Há casos em que a pessoa corta a mão

ao cortar a madeira com uma
serra circular.

Também já houve casos
em que a pessoa se cortou ao

tentar limpar com a mão  a serragem
da máquina de serra circular,

sem parar a serra circular.

Quando acontece
“queda/tombo”?

Durante a manutenção
de uma máquina,

por exemplo,

Agora,

vamos ver

um local de trabalho 
de verdade!

houve casos
de perda de equilíbrio
e queda da escada.

Se me machucar
e não puder trabalhar,
deixarei minha família

preocupada e será ruim
no aspecto financeiro...

Por isso mesmo
é importante aprender

a usá-la com segurança.

Entendi...

Quando for tocar
nos dentes da serra circular,

verifique se ela está
totalmente parada.



CASE 1

Serra de fita com carro
porta-toras automático

Tem muito
trabalho hoje...

Será que termino
ainda hoje?

Fez um barulho
estranho...?!

Hum, não dá
pra saber direito.

Será que alguma
coisa ficou presa e ativou a

trava automática?

Se não reiniciar logo,
não vou terminar

ainda hoje.

Vou olhar
mais de perto!

Ué?!
Parou?!



Ei, o que você
está fazendo?! Saia já

daí!

T...

Tá bom!

... OK.

……

!!
Desligue a 
energia!!

Não tem ninguém...?

Que estranho…
aonde será
que ele foi?

A máquina
ainda está ligada! EM INSPEÇÃOEM INSPEÇÃO

EM INSPEÇÃOEM INSPEÇÃO

energiaenergia



O que estava
fazendo?!

É perigoso se não
desligar a energia!

Desculpa!

É que tem tanto
trabalho hoje,

que fiquei com pressa
achando que não ia
conseguir terminar...

Você ficou bem desta vez,
mas a máquina às vezes

se move de repente.

Entendo que
quisesse terminar logo

o trabalho, mas...
Mesmo assim,

a regra é desligar a energia
quando for chegar
perto da máquina.

Siga as regras para
trabalhar com segurança.

... Sim,
senhor!

Lição nº 1
“Quando for se aproximar de uma máquina, 
desligue-a. ”

Não importa a situação,
a vida é o que mais importa.

Se não tomar cuidado,
pode se ferir 
gravemente. Sim,

sinto muito...

Hum?
O que houve?!

Entendi...
Então... Você

não se machucou?

N-não.
Estou bem.

Ah,
ainda bem.

!!



CASE 2
Hoje está bem quente,

então tomem cuidado
para não ficar com

hipertermia e trabalhem
revezando nas pausas.

Se passarem mal,
não hesitem

em me avisar.

É obrigatório
o uso de luvas

no trabalho de hoje!

Hum... Bem,
se eu não prender os dedos,

tudo bem, né.

Já está quase
na hora do 

revezamento!

Droga!
Caiu dentro da 

máquina...!
Não consigo

alcançar daqui...

Ah!

Essa não!
Vou levar 
bronca!

Ah!!
Que calor...

Será que não posso
tirar as luvas?



A regra diz que
tenho que deixar um aviso

quando for parar a
máquina, mas...

É isso!!
Vou pegar

a luva rápido!

Ugh, não alcanço...!

Acho que
posso alcançar

 se for mais fundo...!

Senpai!
Está na hora de revezar!

Ué, não está aqui...
Também não

tem nenhum aviso
 de inspeção em andamento,

 será que ele já foi
descansar?

Então tá!
 Mãos à obra!

Ligando!

Hã...?

Ai,ai,ai!! Senpai?!

Não quero que
descubram que tirei

as luvas.

EM INSPEÇÃOEM INSPEÇÃO
NÃO LIGARNÃO LIGAR

Área de entrada Área de entrada 
proibidaproibida

ENTRADA PROIBIDAENTRADA PROIBIDA

Deixe um aviso quandoDeixe um aviso quando
 for parar a máquina! for parar a máquina!

ENTRADA PROIBIDAENTRADA PROIBIDA



Você está bem?!

O que está
fazendo aí...?!

Deixei cair
a luva... Quando tentei pegar,

a esteira se moveu
de repente e prendeu

o meu dedo...!

Está
inchado!

Depressa,
vamos

pro hospital!

Como está o dedo
fraturado? Ainda dói

um pouco...

Desculpe
não ter percebido...

Não usar EPI
também é errado,

E além de
ser perigoso

entrar na área
de entrada proibida,

nunca se deve
tocar na parte

giratória  da esteira
transportadora.

Às vezes podem
esquecer de colocar o aviso,

então é perigoso ligar a
energia sem permissão.

Você tem que
perguntar antes

de ligar.

Sim,
senhor...

mas a regra
é deixar um aviso

ao parar a máquina.

Alguns dias
depois

O que houve?!

O que está fazendo na
área de entrada 

proibida?!

Lição nº 2
“Avise a todos à sua volta ao 
desligar a energia. ”

EM INSPEÇÃO EM INSPEÇÃO 
NÃO LIGARNÃO LIGAR

ENTRADA PROIBIDAENTRADA PROIBIDA

ENTRADA PROIBIDAENTRADA PROIBIDA



CASE 3
E é assim que se faz

o procedimento de operação
para o processamento de
madeira com a máquina

de serra circular.

Agora, vamos tentar
fazer de verdade.

Tenham cuidado,
é perigoso

fazer com pressa.

Tá bom!

Hmm...

Já está quase
na época de trocar a

serra circular.

Verifique os
dentes e,

se precisar,
faça a troca.

Está bem.

Posso pedir 
uma coisa? Quero dar uma

olhada nos dentes
da serra circular.

Faz 2, 3 dias
desde a última troca, né?*

*O período de substituição da serra circular varia para cada local de trabalho em função do material da madeira e do volume de trabalho.

É mesmo.



Está com
acúmulo de
serragem.

Vou parar
a máquina agora.

Cadê a serra
circular nova?

Naquela prateleira.

Será que já
está bom?

Vou limpar
a serragem...

Hã!?

Cuidado!!

Não ponha
a mão ainda!!

Ei, você!

Poderia parar
a serra circular

e limpar a serragem?

É só limpar a serragem
quando a serra circular

parar, certo...?

Vou desligar
o botão...

Colocar a placa
de inspeção...

Tá bom!

!?

bip

EM INSPEÇÃOEM INSPEÇÃO



Ah!

Você está 
bem?!

Vamos estancar o 
sangue e correr

pro hospital!

Vou lá
avisar!!

É perigoso quando
a serra circular está girando,

mesmo que só um pouco.

Tem que verificar
se ela parou, sem pressa,

senão você pode
se machucar feio.

Além disso,
 deve seguir o 
procedimento
de trabalho

 predeterminado!

Se você não estivesse de luvas,
poderia ter se machucado

ainda mais.

Vou passar
a tomar mais

cuidado...

É perigoso limpar
a serragem com as mãos, 

então use um soprador
ou uma escova.

Você levou
5 pontos?

Sim, senhor...

Aaaaaargh!!

Lição n° 3
“Verifique se a máquina
está totalmente parada
antes de tocá-la. *”
*As partes móveis, principalmente, são 
perigosas!

PARE!PARE!



Desligue a máquina e coloque uma placa
quando for resolver um problema.

Pontos principais de cuidados
na indústria madeireira

Desligue a máquina quando for remover 
lascas de madeira e serragem.

Antes de iniciar uma inspeção, verifique se
a máquina está totalmente parada.

Não entre nas zonas de perigo.

Desligar a energia

Verificar que
tenha parado

Avisar a todos
à sua volta

Não entrar na zona
de perigo

ENTRADA PROIBIDAENTRADA PROIBIDA

Entenderam que o perigo
pode estar mais perto

do que imaginam?

Para manter a segurança
e saúde no trabalho,

é importante que cada um tenha
consciência e cumpra as regras.

Vamos fazer uma retrospectiva
dos estudos de caso,

mais uma vez.

Esses personagens
desastrados parecem

alguém.
O quê?

Você disse alguma 
coisa?

EM INSPEÇÃOEM INSPEÇÃO



Equipamentos de 
proteção

Cuidado com quedas de 
lugares altos

Cuidado com 
hipertermia

Verifique se os dispositivos de 
segurança estão colocados

Tenha cuidado com isto também!

Dicas de segurança
e saúde!

Ponto principal
Use os equipamentos de proteção adequados!
Saiba mais em “Entendendo com quadrinhos: Noções básicas 
de segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho”.

Ponto principal
Cuidado ao trabalhar com escadas em locais 
elevados. 
Saiba mais em “Entendendo com quadrinhos: Noções básicas 
de segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho”.

Ponto principal
Cuidado com hipertermia dentro do local de trabalho 
ou em ambiente externo! 
Saiba mais em “Entendendo com quadrinhos: Noções básicas 
de segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho”.

Ponto principal
Verifique se os dispositivos de segurança estão 
funcionando corretamente!

Indústria 

madeireiraOs acidentes de trabalho
não acontecem só com

as outras pessoas.

Caso lhe aconteça algo,
a comunicação

habitual no trabalho
também é importante.

OK! Farei o possível
para tomar cuidado
com acidentes de 

trabalho todos os dias!

Lembre-se de que
devem proteger a

“integridade física”, a “família”
e a “vida”.
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Entendendo com quadrinhos

Segurança e saúde na indústria madeireira

Aprendendo com
ilustrações

Pense onde pode haver perigos!

Conheça os perigos que se escondem no trabalho!

Treinamento de Previsão
de Perigos (KYT)

Aqui é um ponto
de perigo!

Não coloque as mãos
nos bolsos.

Não entre em áreas de
entrada proibida.

3 Aplique os 4S
(Seiri (Organização), 
Seiton (Ordem),
Seiso (Limpeza), 
Seiketsu (Higiene))
sem falta.

Pense se não há outros pontos de perigo.



Visão geral 
da indústria 
madeireira

Florestas

Produtor deProdutor de
materialmaterial

Fábrica de lascas de madeira

*Além de madeira desbastada e resíduos florestais,
os resíduos de serraria e os resíduos de madeira
de casas e edifícios também são utilizados
como matéria-prima de lascas.

Madeira desbastada/
resíduos florestais

Mercados de
toras

Serraria

Fábrica de
compensado
e folheado

Outros
 (fábrica de aglomerado

de madeira, etc.)

Fábricas de madeira 
laminada colada

Fábrica de pré-corte

Construtoras de residências,
empreiteiras, etc.

Casas, edifícios, etc.

Móveis, etc.

Papel/papelão

Energia

Fabricantes de móveis,
marcenarias, etc.

Fábricas de papel

Instalações de geração de energia/
utilização de calor
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