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Os trabalhos na adega

Receção dos trabalhadores sazonais em viticultura
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BEM-VINDO(A)!
Acaba de ser contratado(a) para os trabalhos na adega. 
Aqui estão algumas dicas que lhe permitirão trabalhar nas 
melhores condições de segurança...

Como regra geral

Antes de chegar ao trabalho

•  Respeito a organização e as instruções de segurança da adega.

•  Cumpro o Código da Estrada durante 
as minhas deslocações e nas 
proximidades da adega.

•  Não conduzo o trator se não tiver 
autorização para o fazer.

•  Presto atenção aos veículos e 
máquinas : afasto-me durante a 
receção das colheitas.

Tomo um pequeno-
almoço reforçado.

Uso calçado robusto e fechado bem 
como roupas adaptadas (roupas justas).

Não uso joias.

!



No local de trabalho

Cumpro as instruções 
de segurança ao utilizar 
as máquinas: tanque 
de receção, bombas, 
parafusos sem fim, 
engarrafadoras, 
desengaçadeira, 
prensa...

Não intervenho no sistema elétrico 
sem habilitação.
Respeito as instruções dadas.

Cuidado com as quedas 
durante o trabalho por cima 
das cubas: transferência, 
remontagem, desencubagem.

Atenção às quedas: volto 
imediatamente a colocar as tampas 
e grelhas nas cubas abertas.

Cuidado com o risco de
escorregar; manter as passagens 
limpas e desobstruídas.

Não intervenho 
no equipamento 
enquanto não estiver 
completamente parado 
em caso de obstrução.

Paro a máquina em caso 
de incidente ou acidente.

A • A utilização das máquinas

B • O ambiente de trabalho

!



C • O dióxido de carbono (CO2)

1 • Antes de entrar na adega

RISCO MORTAL

O CO2 é um gás
incolor e inodoro. 
Substitui o oxigénio 
no ar.

5 segundos

Transtornos

15 segundos

Perda de 
consciência

3 minutos

Sequelas 
neurológicas

5 minutos

Morte 
cerebral

Asfixia 
aguda

Resultado

Cérebro

Não entro na adega sem a autorização 
do meu responsável.
Cumpro as instruções de segurança: 
arejamento, ventilação, evacuação.



* SST : Socorrista no Trabalho
** ARI : Aparelho Respiratório Isolante

NÃO ENTRAR NA 
CUBA

3 • Em caso de acidente

2 • Durante a desencubagem

Nunca trabalho sozinho.

RISCO DE ASFIXIA
Uma cuba deve ser forte e 
amplamente ventilada 
antes de entrar nela 
(evacuação do CO2 e 
dos vapores alcoólicos) 
entre 30 e 45 minutos.

Cuba com duas aberturas

A

Só intervenho se tiver recebido a
formação SST* e a formação 
para a utilização do ARI**.

B

Equipo-me com um arnês e um
aparelho respiratório isolante (ARI) 
antes de qualquer intervenção.

C



E • O manuseamento

Para manusear cargas 
pesadas, posiciono-me 
corretamente.

D •  A utilização de 
produtos químicos

Utilizo produtos químicos apenas se estiver autorizado(a) a fazê-lo; 
uso o equipamento de proteção apropriado:

SO2
(dióxido
de
enxofre)

Terras de 
filtração

Soda

tipo P2 - P3

tipo P2

tipo E

!
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Bom 
trabalho…

Serviços Saúde-Segurança no Trabalho ARCMSA Auvergne-Rhône-Alpes
MSA Ardèche Drôme Loire Tél. 04 75 75 68 67
MSA Ain-Rhône Tél. 04 74 45 99 90
MSA Alpes du Nord Tél. 04 79 62 87 71
MSA Auvergne Tél. 04 73 43 76 54

EM CASO DE ACIDENTE
Chamo o chefe de equipa ou o socorrista.

É importante saber onde está 
guardado o kit de primeiros 
socorros.

Socorrista no Trabalho (Tel.):

Chefe de Equipa (Tel.):

15 
Urgências 
médicas

18 
Bombeiros

112 
Centro de 
emergência


