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A autoridade mundial
em acesso aéreo

DICAS DE SEGURANÇA PARA A UTILIZAÇÃO DE  
PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS MÓVEIS DE 
TRABALHO/PLATAFORMAS DE TRABALHO AÉREO 
(PEMT/PTA) NA INDÚSTRIA DE CONSERVAÇÃO  
DE ÁRVORES



ESTUDOS DE CASO 

As estatísticas de acidentes mostram que uma 
em cada cinco mortes ocorridas em PEMT/PTA 
envolvem operadores do ramo de conservação 
de árvores. Seguem, abaixo, alguns exemplos de 
relatórios de acidentes fatais:

Um serviço rotineiro de poda de árvores resultou 
numa morte, quando o funcionário de 61 anos de 

idade caiu durante a realização do trabalho.  
O operário foi contratado para podar árvores por 
um residente local. Eles estava no alto entre duas 

árvores, quando a lança em que ele se encontrava se 
encostou a um galho e ficou presa. Um observador 
contou às autoridades que, repentinamente, o galho 

se soltou e sacudiu a lança, ao que o operador foi 
catapultado da plataforma. Ele caiu no chão de uma 

altura de 13 a 15 metros (45 a 50 pés).

NOTA: Evite o contato com galhos para evitar que a 
plataforma fique presa, resultando em movimentos 
repentinos e descontrolados, bem como danos na 
máquina. Use sempre a proteção contra quedas 
exigida.

Um operador de PEMT/PTA faleceu devido a 
eletrocução, quando a sua plataforma entrou em  
contato com um cabo aéreo de 7.200 volts. O pro- 
prietário de uma empresa de serviços de poda de 

árvores estava operando a sua plataforma de lança, 
quando se encostou a um cabo de alta voltagem.

NOTA: Faça uma avaliação de riscos antes de realizar 
o trabalho e implemente medidas de controle para 
evitar perigos, tais como cabos aéreos de alta tensão.

O proprietário de uma empresa de conservação de 
árvores faleceu enquanto trabalhava numa PEMT/
PTA. Testemunhas contam que a vítima trabalhava 
a mais de 18 metros (60 pés) de altura, quando um 
galho de árvore caiu sobre a plataforma, de alguma 

forma aprisionando-o e sufocando-o.

NOTA: Certifique-se de que os operadores e a 
plataforma estejam corretamente posicionados 
antes de iniciar os trabalhos, para evitar que sejam 
atingidos por objetos e detritos em queda.

SEGURANÇA E FORMAÇÃO/TREINAMENTO
 
PEMTS/PTA, também conhecidas como 
Plataformas Elevatórias Móveis de Trabalho/
Plataformas de Trabalho Aéreo, são um dos 
meios mais seguros para proporcionar acesso 
temporário para trabalhos em altura, desde 
que uma avaliação de risco seja realizada 
antes do uso, que o equipamento seja operado 
por pessoal qualificado, formado/treinado 
e familiarizado, que o equipamento seja 
inspecionado e submetido à manutenção, e que 
os procedimentos de operação segura sejam 
seguidos, o que inclui a existência de um plano 
de resgate. Saber apenas como movimentar uma 
plataforma aérea não é o suficiente para garantir 
a sua segurança.

Para garantir a operação segura e evitar inci- 
dentes ou danos na máquina, é essencial que 
todos os operadores (empregados e autônomos) 
sejam submetidos a uma formação/treinamento 
reconhecida, que inclua uma formação/
treinamento de teoria e prática bem como a 
avaliação destes por um profissional qualificado. 
Visite a página www.ipaf.org para obter mais 
informações.
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COMO FAZER CORRETAMENTE
 
IMPORTANTE – Siga todas as orientações e 
boas práticas indicadas na formação/treina- 
mento de segurança bem como as instruções 
do fabricante quanto à operação segura.

LEMBRE-SE – Antes de começar o trabalho,  
o operador formado/treinado deve:

 > Certificar-se de que a máquina não 
apresenta danos, funciona corretamente 
e que a sua utilização é segura.

 >  Tomar cuidado ao deslocar-se pela área 
de trabalho – evitar terreno inclinado.

 >  Certificar-se de que o solo pode suportar 
a PEMT/PTA em qualquer situação.

 >  Usar sempre as placas de apoio adequadas 
debaixo dos estabilizadores/patolas.

 >  Organizar e administrar áreas para 
quedas separadas, afastadas da base  
e da estrutura da PEMT/PTA.

 >  Tomar as precauções necessárias para 
proteger o operador da motosserra.

LEMBRE-SE – Durante a realização do 
serviço, o operador treinado deve:

 >  Fazer inspeções regulares para garantir 
que a PEMT/PTA não fique atolada.

 > Usar sempre o arnês/cinto de segurança 
de tipo paraquedista e certificar-se de 
que o cabo (talabarte) esteja amarrado 
no ponto de fixação designado dentro da 
plataforma. Veja a Orientação Técnica H1 
da IPAF.

 >  Evitar o contato com galhos presos – 
tomar cuidado e observar continuamente 
ao elevar e descer a lança.

 >  Identificar perigos potenciais, tais como 
cabos elétricos aéreos e tomar as 
providências necessárias para eliminar  
o risco de eletrocução.

 >  Estar sempre alerta e operar os comandos 
da PEMT/PTA com suavidade e cuidado.

 >  Nunca usar a PEMT/PTA como guindaste 
ou prender cordas de sustentação em 
qualquer parte da PEMT/PTA.

 >  Nunca levar combustível na plataforma – 
abastecer a motosserra sempre no chão.

 >  Nunca exceder as capacidades nominais 
para carga total, número máximo de 
pessoas ou velocidade do vento.

LEMBRE-SE – Depois de terminar o serviço, 
o operador treinado deve:

 >  Eliminar o pó de serragem e os detritos 
da PEMT/PTA.

 >  Inspecionar a máquina quanto a danos – 
comunicar imediatamente eventuais 
danos ocorridos na plataforma. 

 >  Deixar a máquina em local seguro e 
protegido, com todos os comandos 
bloqueados – e as chaves removidas.

 >  Comunicar eventuais danos ao 
proprietário – não permitir o uso da 
PEMT/PTA se estiver danificada.
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NOTA: Muitos afiliados da IPAF oferecem uma formação/treinamento de operador formal 
e reconhecida, que resulta na emissão de um cartão PAL (Powered Access Licence) para 
comprovar que o portador concluiu a formação/treinamento com êxito. O cartão PAL 
certifica que o portador foi formado/treinado na utilização segura da categoria de PEMT/
PTA constante no mesmo. Orientações adicionais sobre o trabalho para a conservação de 
árvores podem ser necessárias.  
Uma lista dos centros de formação/treinamento IPAF homologados pode  
ser encontrada na página www.ipaf.org

Ref. T4 PT02/16-001

Certifique-se sempre de que o cabo 
(talabarte) esteja amarrado no 
ponto de fixação designado dentro 
da plataforma.

Corte sempre os galhos das 
árvores de forma a caírem longe 
da plataforma.

Use sempre placas de apoio adequadas 
debaixo dos estabilizadores/patolas.

Tome as precauções necessárias para 
proteger o operador da motosserra – 
em alguns países, o uso de uma 
divisória de plataforma aprovada pelo 
fabricante é obrigatório.
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