
FLORESTAS 

MOTORROÇADORAS 

Medidas de proteção 

Coletiva: 

►Dispositivos de segurança da 

motorroçadora 

►Extintor adequado 

►Mala de primeiros socorros 

►Contatos de emergência e meio de 

comunicação (telemóvel, radio,..) 

►Planeamento e organização (Plano de 

Trabalhos) 

Proteção Individual 

►Capacete 

►Viseira adequada e/ou óculos de 

proteção 

►Protetores auditivos 

►Luvas de proteção adequadas 

►Botas com biqueira de aço, sola 

antiderrapante e anti perfurantes 

►Vestuário com proteção anti 

projeções e de cor viva 

Uma manutenção cuidada, periódica e 

regular melhora o rendimento do traba-

lho e prolonga o tempo de vida útil da 

motorroçadora, contribuindo para a 

diminuição dos riscos de trabalho. 

Trabalhe em segurança 
Assegure o seu futuro 

BASTA! 

NÃO CONTRIBUA PARA MAIS 
ACIDENTES 

Em caso de acidente ligar o 112 

www.cap.pt 

www.cna.pt 

www.confagri.pt 

www.anefa.pt 

www.forumflorestal.com 

www.fnapf.pt  

www.setaa.pt  

www.cnjap.pt  

www.forestis.pt  

www.ilo.org  

http://80.38.213.111/formaagri/pt  

www.inem.pt  

http://www1.seg-
social.pt/left.asp?05.17 
www.dgs.pt  

www.dgadr.pt  

www.dgv.min-agricultura.pt  

www.afn.min-agricultura.pt  

Com a parceria 

http://www.fnapf.pt/
http://www.ilo.org/
http://80.38.213.111/formaagri/pt/course/category.php?id=12
http://www1.seg-social.pt/left.asp?05.17
http://www1.seg-social.pt/left.asp?05.17


 

►Aplicar corretamente os métodos e técnicas 
adequadas a cada operação e situação de tra-
balho 

►Nunca mexer no utensílio de corte (disco de 

corte, fio ou faca) com o motor ligado 

► Em deslocações longas desligar a motorroça-

dora 

►Transportar a máquina devidamente acondicio-
nada, usando sempre o protetor de transporte 
para o utensílio de corte 

►Nunca mexer no dispositivo de corte (lâmina, fio 
ou faca) com o motor ligado 

►Organização do trabalho: 

Definir áreas de corte e direções de traba-

lho 

Garantir que todos os elementos da equipa 
conhecem o plano de trabalhos 

Efetuar o abastecimento e manutenção da 

motorroçadora em locais pré determinados 

Manter distâncias de segurança no mínimo 
de 15 m 

Sinalizar a área de trabalho 

Possuir sempre um meio de comunicação 

Evitar trabalhar sozinho na mata 

Medidas preventivas 

►Formação e informação  

►Conhecer os riscos associados ao trabalho e opera-
ções 

►Manutenção e conservação adequadas da motorroça-

dora, em condições de segurança e de acordo com as 

instruções do fabricante: 

Verificar se a guarda  está fixa e na posição correta. 
Não hesitar em substitui-la no caso de se encontrar 
em mau estado 

Verificar se as porcas e parafusos exteriores estão 

bem apertados 

Verificar se a lâmina de corte está afiada e não apre-
senta fissuras. Substituir caso se encontre em mau 
estado 

► Assegurar que utiliza todos os Equipamentos de Pro-

teção Individual necessários 

►Utilizar o tipo de motorroçadora (potência do motor e 
tipo de utensílio de corte: faca, lâmina ou fio) mais ade-
quado ao trabalho a realizar" 

►Assegurar que o arnês está em boas condições e bem 

colocado 

►Utilizar um reservatório de combustível de preferência 
com sistema de enchimento antiderrame. 

►Proceder ao arranque com a motorroçadora assente 
no solo, garantindo que o utensílio de corte não toca o 
solo ou qualquer objeto e verificar se o interruptor está 
na posição de arranque 

Principais riscos na utilização de motorro-

çadoras 

►Cortes 

►Quedas 

►Ruído e vibrações 

►Projeção de partículas 

►Incêndio 

►Postura 

Erros típicos 

►Mau planeamento e organização do trabalho 

►Não respeitar os dispositivos e medidas de 

segurança 

►Ausência de formação e informação 

►Não usar os Equipamentos de Proteção Indi-
vidual adequados ou usa-los em mau estado 

►Desrespeito pela máquina 

►Fumar 

►Consumo de álcool 

►Excesso de confiança 

►Cansaço 



 


