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1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO: 

Calça  de  segurança  tipo  motosserrista,

confeccionada  em  tecido  externo  em  100%

poliéster,  Proteção  interna  anticorte  de  tela

industrial em poliéster, com oito ou dez camadas

protegendo a parte frontal e traseira da perna, na

altura  da  virilha  ao  tornozelo,  forro interno em

Jersey em Tricoline, com passante para utilização

de cinto, com ou sem botão de pressão metálico,

com ou Sem zíper de 15 cm na braguilha em 

metal ou nylon, cordão na barra para ajuste, dois bolsos, Sendo um traseiro e um lateral,  calça

costurada em linha 100% poliéster.

2. APROVADO PARA:

Proteção dos membros inferiores do usuário nos trabalhos com motosserras. 

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;

2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;

3. Você é responsável por seu equipamento;

4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

• Os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  NÃO  devem  substituir  procedimentos  de

segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora

nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado

ao  risco,  em  perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,  nas  seguintes
circunstâncias:

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os
riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
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b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,

c) para atender a situações de emergência.
6.4  Atendidas  as  peculiaridades  de  cada  atividade  profissional,  e  observado  o

disposto  no  item  6.3,  o  empregador  deve  fornecer  aos  trabalhadores  os  EPI
adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

• Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO: 

• A calça  para  motosserrista  deve  ser  utilizada  para  execução  de  trabalhos  que  exijam a

operação de motosserra;

• A calça é utilizada para proteção do usuário contra lesões dos membros inferiores da cintura

até o tornozelo do usuário;

• NÃO usar a calça para combate a incêndios florestais ou outras atividades que envolvam

riscos químicos, térmicos, etc;

• Evite o uso da Calca se a mesma estive úmida ou molhada;

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO: 

• A Calça deve ser frequentemente higienizada, exigindo cuidados especiais como:

- É recomendado a sua lavagem logo após o uso, ou no mínimo 2 vezes por semana;

-  A  Calça  deve  ser  lavada  separadamente  de  outros  artigos  para  evitar  o  risco  de

contaminação;

- Não esfregue a sujeira ou manchas com escova, esponja ou outro material abrasivo;

- No processo de lavagem, nunca deixe a calça do lado avesso, pois este procedimento pode

prejudicar Fibras de Proteção;

-  Utilize  apenas  sabão  neutro.  Não  utilize  nenhum  alvejante,  amaciante,  acidulante  ou

qualquer outro produto químico não recomendado pela fabricante;

- Ao usar máquina, lave a uma temperatura de até 40 ºC utilizando o programa de lavagem

para roupa leve ou delicada;

- Não centrifugue;

- Retire o excesso de água da calça enrolando-a em forma de canudo e espremendo-a, sem

torcer. A torção causa danos a Fibra de Proteção;
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- Deixe a calça em seu formato normal e seque naturalmente à sombra pendurando a calça

pela cintura;

- NÃO utilize centrifugadora ou outro método de secagem a quente, tais como: máquinas de

secar, ferro a vapor, etc. Estes métodos comprometem o nível de segurança do EPI e podem

causar encolhimento;

- Após secagem, dobre a calça e armazene em local seco e ventilado. Não exponha a calça a

fontes de calor ou umidade, pois isso pode comprometer a integridade do produto, portanto,

reduzindo o nível de proteção ao usuário;

- NÃO vista a calça utilizando calçado, isto poderá danificar o produto. Ao utilizar calçado

de segurança com proteção para motosserrista, assegure-se de que a Calça fique sobreposta

ao calçado;

- NÃO utilize perneiras de segurança ou qualquer outra vestimenta ou acessórios sobre a

Calça, pois estes podem comprometer o funcionamento e reduzir o nível de segurança do

EPI;

- Evite contato com substâncias agressivas tais como ácidos, óleos, solventes, combustíveis,

excremento de animais, objetos quentes e fontes de calor (isqueiros, aquecedores, etc.);

- Este EPI deve ser armazenado em local seco e ventilado. Evite locais com temperaturas

extremas e úmidos.

7. PERIODICIDADE DE TROCA: 

• Deverá  ser  substituído  quando  apresentar  rasgo  ou  qualquer  tipo  de  dano  que  possa

prejudicar a proteção do usuário, como a perda de elasticidade.

8. VIDA ÚTIL:

• Deverá variar de acordo com as condições de uso e higiene.

9. INSPEÇÃO: 

• Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim

de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite

a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.
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CONTROLE DE REVISÕES

Rev. N° Data  Descrição da(s) Alteração(ões)

00 Março 2014 Emissão inicial do documento.

01 Março 2019 Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.

02 Março 2021 Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.


