Consórcio da Indústria
de Contrução de Estradas

E se houver
contacto?

Podemos estar
seguros ao redor de
ferramentas
enterradas?

Perigos
Eléctricos

Antes de escavar, chame as companhias de
electricidade, de gás e comunicações. Reveja
as áreas marcadas. A marcação pode não
estar correcta, escave manualmente a uma
distância de 3 pés da marca. Ao escavar
verifique se há:

• detritos estranhos à escavação,
de asfalto/cimento ou depressões
• marcas
indicando escavações anteriores,
• mudanças no tipo de solo, e
• betão, plástico ou cascalho.
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Se estiver no veículo que tenha tido contacto,
permaneça no veículo e não toque em
nenhum tipo de metal. Se tiver de sair do
veículo, salte e distancie-se lentamente
arrastando os pés. Mantenha os seus pés
juntos para prevenir que a corrente circule
pelo seu corpo.
Enquanto os cabos não forem desligados, o
operador estará mais seguro na máquina.
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Não toque no equipamento ou pessoas em
contacto. Mantenha o cabo desligado.
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Quais são os
perigos da
eletricidade?
Como tratamos
as ferramentas
à superfície?
Use extrema precaução e mantenha a
distância quando trabalhar com ferramentas à
superfície. As melhores práticas são:

• Faça com que a companhia de serviço
público marque, ponha bandeiras e
proteja os cabos.

O contacto com electricidade pode
ocasionar explosões, incêndios e
electrocucão. A electricidade pode causar
queimaduras graves e até a morte.
O equipamento que entre em contacto
com cabos de electricidade pode
ocasionar explosões, incêndios e
electrocuto. A electricidade pode causar
um segmento de círculo desde o cabo até
ao equipamento.
Trabalhe perto da electricidade apenas:

• quando está instruído em todos os
aspectos do trabalho

• quando tem uma razão para estar lá.

• Suponha que o cabo tem corrente

eléctrica até ser testado. Tenha-o
desligado e visivelmente ligado à terra.

• Se tiverem que permanecer ligados,

mantenha o equipamento e a carga a pelo
menos 10 pés de distância e use um sinal
para avisar o operador.

Coloque sinais no solo. Faça com que todos
os trabalhadores e condutores que tenham
de entrar na área saibam da
presença dos cabos aéreos.
Duas recomendações para os
operadores:

• Marque um percurso seguro
para repetidas deslocações.

• Diminua a velocidade.

