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Nota de Apresentação

Este manual visa disponibilizar um conjunto de orientações e recomendações
técnicas para o planeamento e a execução das operações de exploração florestal.
A exploração florestal
Conjunto de operações florestais que se destinam a converter árvores em pé em produtos utilizáveis pelo processo
industrial, incluindo o corte, a rechega para o carregadouro
e o transporte até ao local onde se opera a transformação
industrial.

Este documento faz parte da divulgação do Projecto AGRO 667- Melhoria de
Produtividade da Exploração e Transporte Florestais, financiado pela Medida
8, Acção 8.1 (Desenvolvimento Experimental e Demonstração) – 2º Concurso
Público de 2003.

Entidades participantes no projecto:
Aliança Florestal, Auto Sueco, Celbi, Direcção-Geral dos Recursos Florestais,
Gruman, Instituto Superior de Agronomia, Silvicaima, Timbérica, Unimadeiras.
3

4

Índice

Introdução					

7

I. Planeamento Operacional				

9

II. Boas Práticas de Exploração Florestal		
II.1. Corte						
II.2. Rechega					
II.3. Carga e Transporte					
II.4. Construção e Manutenção da Rede Viária			

17
18
21
25
27

III. Segurança e Higiene no Trabalho			
III.1. Distâncias de Segurança				
III.2. Inclinações de Segurança				
III.3. Materiais e Equipamentos para Resposta a Emergência		
III.4. Dispositivos de Segurança				
III.5. Equipamentos de Protecção Individual (EPI)			
III.6. Actuação em Caso de Acidente/Incidente			
III.7. Resíduos					

31
31
35
36
36
38
39
41

IV. Check-list					

45

V. Anexos					
V. I. Check-list					
V. II. Ficha Plano de Exploração				

49
49
53

Referências Bibliográficas				

57
5

6

Introdução
A competitividade da fileira florestal portuguesa, nomeadamente nos casos do
eucalipto e do pinheiro bravo, está fortemente condicionada pelo custo das
respectivas matérias primas, que se encontram entre as mais altas do mundo.
Nestas matérias primas, a exploração florestal (corte, rechega e transporte)
representa, frequentemente, 50% ou mais do valor de venda nos locais de
destino. O uso de planeamento e da aplicação de melhores práticas operacionais são fundamentais não só para reduzir os custos das operações e assim
da matéria prima, mas também para minimizar os impactes ambientais e de
segurança associados à actividade de exploração florestal.
Com a publicação deste documento de planeamento operacional e de boas
práticas de exploração florestal, pretende-se disponibilizar um conjunto de
orientações de forma a contribuir para uma melhoria da qualidade do trabalho
e redução de custos.
Este documento destina-se a todos os profissionais ligados à actividade de exploração florestal e ambiciona ser um guia de consulta rápida para as tarefas
diárias mais recorrentes. Espera-se que as indicações apresentadas possam
contribuir para um melhor desempenho das actividades.
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I. Planeamento Operacional
Considerações gerais

Entende-se como planeamento operacional de exploração florestal o trabalho prévio de planear as actividades de corte, rechega e transporte, bem como a rede viária e outras infra-estruturas, com o objectivo de aumentar a eficiência das operações,
assegurando os aspectos de segurança e ambientais.
O planeamento operacional é uma ferramenta fundamental
para conseguir aumentar a produtividade, reduzir custos das
operações e evitar ou minimizar os potenciais impactes ambientais negativos. Fazendo diminuir os tempos improdutivos
aumenta-se a produtividade dos recursos.
PLANEAMENTO
=
PRODUTIVIDADE
AMBIENTE
SEGURANÇA
RENDIMENTO

De uma forma genérica, na fase de planeamento devem ser tidos em conta os seguintes aspectos:
• Localização da área e vizinhança;
• Limites da propriedade (cercas, muros, marcos, divisas);
• Características ambientais (solo, topografia, hidrografia e clima) e paisagísticas;
9

• Características do povoamento a corte (idade, rotação, volumes, espaçamento, nº árvores problema etc.);
• Tipo de corte (total, parcial, desbastes ou corte fitossanitário);
• Especificações sobre requisitos do produto, ou seja dimensão
dos toros (comprimento e diâmetros) com ou sem casca;
• Utilização futura das áreas a corte;
• Rede viária a instalar ou melhorar;
• Outras infra-estruturas (rede eléctrica, telefónica, de gás, condutas de água, etc.);
• Património histórico, cultural, arqueológico, etc.;
• Operações a executar, equipamentos e mão-de-obra a utilizar;
• Custos das operações;
• Planificação temporal das operações;
• Possíveis impactes ambientais e sociais;
• Leis e regulamentações aplicáveis.

No caso de estar a trabalhar em prestação de serviços, solicite
a informação à empresa contratante.
Obtenha a melhor informação possível e faça um reconhecimento pormenorizado no campo, de preferência com auxilio de
mapas. Na ausência de mapa, elabore um croqui.
10

No planeamento deve ser feita uma avaliação local, podendo
utilizar o anexo “Ficha Plano de Exploração” para a recolha da
informação relevante:
• Definir claramente as áreas a corte;
• Se necessário, dividir a área a corte em parcelas homogéneas,
com vista a facilitar as operações e obter o maior rendimento
dos equipamentos;
• Delimitar as áreas sensíveis;
• Projectar caminhos ou trilhos;
• Definir a localização dos carregadouros;
• Definir as direcções de trabalho;
• Definir as entradas e saídas da propriedade, a circulação dos
meios de transporte e se existe necessidade de melhorar a rede
viária;
• Identificar e delimitar áreas problemáticas, tais como locais
com baixa capacidade de sustentação, com número elevado de
“árvores problema”, etc.;
• Escolher os equipamentos e recursos adequados.
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Tamanho das parcelas

Na definição do tamanho das parcelas de exploração, deve procurar-se conciliar as vertentes, económica (redução dos custos
de exploração), e ambiental (redução do possíveis impactes).
O tamanho das parcelas pode variar, dependendo das condições
do terreno (nomeadamente o declive), clima e povoamento.
Como regra, em zonas declivosas as parcelas a corte deverão
ser de menor dimensão. No entanto, mesmo em situações de
declive reduzido e com homogeneidade do povoamento, o tamanho das parcelas a corte deverá ser limitado e a sua continuidade evitada.
As fronteiras das parcelas de exploração devem estar representadas em mapa, e no campo onde for considerado necessário.
Para facilitar procedimentos deve ser atribuído a cada parcela
um número de identificação que fica registado no mapa.

Delimitar as áreas sensíveis

Identifique e delimite as áreas a proteger nomeadamente: infraestruturas, áreas arqueológicas, linhas de água e as suas faixas
de protecção, solos sensíveis, vestígios da presença de fauna
e flora, e áreas previamente classificadas como tendo interesse
de conservação e espécies e habitats.

Trilhos

Em terrenos declivosos é muitas vezes necessário construir trilhos de exploração horizontais, de forma a facilitar a circulação
dos equipamentos de corte e rechega.
A sua concepção varia consoante o tipo de preparação do terreno.
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Em preparações em curva de nível, os trilhos são normalmente feitos entre as linhas de plantação, e nos terraços consistem
essencialmente na sua nivelação e no seu alargamento, se necessário.
Podem ser construídos com bulldozer com angledozer, ou em
alguns casos, com uma pequena retroescavadora.
A sua construção é simples, bastando apenas preparar uma
superfície horizontal, que permita realizar as operações com o
harvester e/ou forwarder em condições de segurança.
Como regra, em situações que se justifique, constrói-se um trilho em cada 4 a 6 linhas de plantação, em função dos declives,
do compasso do povoamento e do alcance dos equipamentos
a utilizar.

As linhas mais próximas dos trilhos são abatidas pelo harvester
e as restantes são pré-abatidas com motosserra, antes de o harvester iniciar os trabalhos.

Carregadouros

Devem ser escolhidos locais com boa acessibilidade para os camiões, de forma a reduzir as distâncias (e os custos) de rechega.
As zonas que servirão de carregadouro devem ser assinaladas,
tanto no campo como no mapa.
Deve ter em atenção as obrigações legais expostas no capítulo
de Boas Práticas de Exploração Florestal.

Direcções de trabalho

As direcções e o sentido de trabalho do corte e da rechega devem ser assinaladas no mapa com setas de diferentes cores.
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Rede viária

Deve ser analisada a necessidade de melhorar a rede viária
existente. Factores como o declive, ângulos de viragem, capacidade de sustentação, podem dificultar a circulação dos camiões
e condicionar o acesso aos carregadouros.
Se realizar obras de melhoria da rede viária, estas deverão ser
executadas e finalizadas com alguma antecedência relativamente ao inicio da exploração.

Locais encharcados ou com baixa capacidade
de sustentação e outras situações de risco

Estas zonas, especialmente aquelas de difícil detecção durante
turnos nocturnos, deverão ser marcadas no campo com fitas
sinalizadoras e no mapa.

Árvores problema

As árvores tortas ou com ramos grossos representam problemas
acrescidos à exploração florestal mecanizada, nomeadamente
para o corte e processamento. Deverá ser feito o pré abate e
o corte manual dos ramos. Se existirem áreas contínuas com
grande número de árvores problema devem ser assinaladas no
mapa.
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Plano de Exploração

A informação recolhida é a base do Plano de Exploração, que de
uma forma geral é composto por uma parte descritiva e por um
mapa, se possível. O Anexo V.II. - “Ficha Plano de Exploração”
representa um exemplo simplificado do Plano de Exploração.
Todos os operadores devem conhecer o Plano de Exploração!
Para cada parcela, devem estar registados os seguintes dados:
• Direcção de trabalho: paralelo à plantação ou transversal para
trabalhar perpendicularmente às linhas;
• Tipo de Harvester recomendado: Rodas, Lagartas ou indiferente;
• Equipamento de rechega recomendado: forwarder; tractor
agrícola com reboque e/ou skidder;
• Distância de rechega, em metros;
• Observações: comentários relevantes para a operação de exploração.
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II. Boas Práticas de Exploração Florestal
Recomendações gerais

• Antes de iniciar as operações, faça o reconhecimento da área
e confirme o previamente planeado.
• Verifique se as áreas a proteger (infra-estruturas, fauna, flora,
áreas arqueológicas, etc.) se encontram devidamente assinaladas.
• Respeite as linhas de água e as suas faixas de protecção:
- Nas linhas de água principais e numa faixa de, pelo menos,
10m para cada lado, não deve haver circulação de máquinas e
deve ser conservada a vegetação;

- Deve evitar atravessar as linhas de água. Quando necessário,
deve ser feito em situações de solo firme ou onde existam estruturas para o efeito;
• Não opere com máquinas pesadas em solos sensíveis ou encharcados.
17

• Em povoamento de Eucalipto onde se pretende aproveitar a
rebentação das toiças, deve evitar-se ao máximo a passagem
de máquinas de modo a não as danificar.
• As situações resultantes das operações de exploração em que
tenha ocorrido, ou possa vir a ocorrer, forte erosão ou compactação, devem ser corrigidas o mais rapidamente possível.
• Proteja as outras espécies florestais (Carvalhos, Sobreiros,
Freixos, etc.), as áreas de vegetação natural, e áreas identificadas como de conservação de espécies e habitats.
• Esteja atento às distâncias mínimas de segurança, tanto de
pessoas como de máquinas.
• Evite comportamentos de risco na época favorável a incêndios.
• Faça a separação dos resíduos e dê-lhes o destino adequado.
Verifique se a mata está livre de lixos, perigosos e não perigosos, resultantes das actividades em execução.
II.1. Corte
Consiste no abate das árvores, desrama, toragem, descasque
(quando existe) e no seu empilhamento.
• As árvores devem ser cortadas o mais próximo possível do
solo para se obter um melhor aproveitamento da madeira, para
facilitar a rechega, e para favorecer uma boa rebentação, no
caso da condução em talhadia.
• Verificar se o diâmetro das bicadas corresponde ao planeado
de forma a evitar perdas de volume comercial ou perdas do rendimento das máquinas.
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• No abate com motosserra, se a árvore cortada ficar enganchada noutra, o motosserrista deverá derrubar, sempre, a primeira
e, se necessário, pedir ajuda. Nunca abandonar uma árvore
com corte de abate feito ou iniciado.
• Não deve ser efectuado o abate para linhas de água. Caso
aconteça, os resíduos do corte devem ser retirados, minimizando os prejuízos na vegetação existente nas faixas de protecção.
• Não deve ser efectuado o abate de árvores que possam pôr
em risco as propriedades vizinhas, sem que antes sejam contactados os proprietários e tomadas as medidas com eles acordadas.
• No caso em que o abate possa pôr em risco linhas de transporte de energia eléctrica, água e telefone, ou locais com interesse social e cultural, devem ser contactadas as respectivas
entidades competentes.

• Deve evitar-se o abate para cima de vegetação que se deseja
preservar.
• Os resíduos do corte devem ser retirados dos caminhos e
aceiros, de forma a não prejudicar o trânsito de viaturas e reduzir o risco de propagação de incêndios.
19

• Árvores secas, sem valor comercial, que não apresentem perigo de propagação de pragas e doenças podem ser deixadas
na mata, se possível em pé, tendo, no entanto, em atenção o
acordo com o proprietário.

Produtividades esperadas

Os valores apresentados nos quadros seguintes, pretendem dar
uma referência das produtividades potenciais para o Harvester,
no caso de serem efectuadas as melhores práticas.
Estas produtividades são apenas uma referência, pois são
condicionadas por diversos factores, tais como equipamento,
experiência do operador, características do povoamento e do
terreno.

Harvester

Com casca (unidade: m³ sólido equivalente sem casca / hora),
para rolaria de eucalipto de 2.2 metros, em povoamento regular
e abate directo.
Declive

Volume Individual árvore ( m³ seqsc)
0.08-0.12 0.12-0.16 0.16-0.20 0.20-0.24

<20%

12

15

17

20

20% - 30%

11

13

16

18

Socalcos

9

12

14

16

Fonte: Aliança Florestal.
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Sem casca (unidade: m³ sólido / hora), para rolaria de eucalipto
de 2.2 metros, em povoamento regular e abate directo.
Declive

Volume Individual árvore ( m³ seqsc)
0.08-0.12 0.12-0.16 0.16-0.20 0.20-0.24

<20%

8

10

12

13

20% - 30%

7

9

11

12

Socalcos

6

8

10

11

Fonte: Aliança Florestal.

Para as mesmas condições, a produtividade aumenta com o
comprimento dos toros.
• O aumento da produtividade pode ser conseguido através da
melhoria de processos e da formação dos operadores.
• Em algumas situações (árvores problema, rotações superiores à 1ª), pode ser necessário efectuar o pré-abate manual.

II.2. Rechega
A rechega corresponde à operação que envolve o transporte do
material lenhoso previamente cortado e empilhado, para o carregadouro (pilha de rechega) ou directamente para o camião.
• O sentido da rechega, os trilhos a seguir e a localização dos
carregadouros, devem ser previamente planeados.
21

• Em áreas com declive acentuado (superior a 25%) ou com
solos sensíveis, a rechega deve ocorrer apenas se o solo não
estiver muito húmido e a carga deverá ser diminuída.
• Devem ser utilizados, preferencialmente, os trilhos de extracção já existentes, de forma a minimizar a superfície compactada.
• Deve evitar transportar, junto com os toros, os resíduos do
corte, pedras e terra que poderão representar motivo de desvalorização na entrega da madeira.
• Deve evitar fazer a rechega directa uma vez que os tempos de
espera pelo camião condicionam gravemente a produtividade
dos equipamentos de rechega.

Carregadouros / Pilhas

• Devem localizar-se lateralmente aos caminhos e devem ficar
afastados o mais possível das linhas de água (pelo menos 20 m)
e fora de locais onde existam estruturas de drenagem (manilhas
ou estruturas com o mesmo fim).
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• Não devem estar instalados em solos sensíveis e/ou excessivamente húmidos, nem em zonas com muitos resíduos ou pedras soltas.
• Os carregadouros não devem estar localizados imediatamente ao lado das estradas nacionais ou municipais, de forma a
evitar que o camião ocupe a via pública.
• Os carregadouros não devem estar localizados debaixo de linhas de transporte de energia eléctrica ou de telefone, ou sobre
condutas de água ou gás.
• Durante o Verão, os carregadouros não devem estar localizados em aceiros de protecção contra fogos.

• As pilhas de madeira devem ser correctamente instaladas
(bem alinhadas) e não devem exceder uma altura que as torne
instáveis (cerca de 4 m).
• As pilhas devem ser assentes sobre toros, dispostos perpendicularmente às mesmas, de forma a evitar o contacto com o solo
e o carregamento posterior de terra ou pedras.
23

• A madeira rechegada de áreas certificadas, tanto para pilhas
como directamente para o camião, deve ser devidamente identificada e não pode estar misturada com madeira de áreas não
certificadas.
• Nos períodos chuvosos não se deve deixar madeira em zonas
de difícil acesso.
• Quando existe o risco da madeira cortada estar infectada com
pragas, esta deve ser retirada da mata o mais rapidamente possível.

Produtividades esperadas no Forwarder

Com e sem casca (unidade: m³ sólido equivalente sem casca /
hora), para rolaria de 2.2 metros.
Declive

Distância de Extração ( m )
50-100 100-200 200-400 400-600

<20%

19

17

15

13

20% - 30%

17

16

14

12

Socalcos

15

14

12

11

Fonte: Aliança Florestal.

• As produtividades apresentadas podem ser afectadas por
diversos factores tais como volume por hectare, condições do
solo, tipo de equipamento, formação dos operadores e comprimento dos toros.
• A rechega deverá ser feita directamente para a pilha. Deste
modo, conseguem-se obter produtividades bastante superiores.
24

II.3. Carga e Transporte
• Na escolha do equipamento mais adequado deve prestar-se
especial atenção às características dos caminhos (declives, larguras, raios das curvas e tipo de revestimento) e às condições
climáticas predominantes.
Devem ser respeitados os limites de peso de cada camião, garantindo condições de segurança e em cumprimento com o Código da Estrada e restante legislação em vigor.
• O equipamento mais adaptado para a maior parte das condições florestais portuguesas é o camião + reboque, de tracção
dupla, com estrutura leve, sem estrado e com fueiros de alumínio.
• Os camiões, reboques e semi-reboques devem ter fueiros
metálicos, de preferência de secção quadrada, para suporte da
rolaria.
“Os veículos a motor-reboque com cinco ou mais eixos que
efectuem exclusivamente transporte de material lenhoso, nomeadamente toros de madeira e similares, podem circular com
um peso bruto máximo de 60t, desde que estejam tecnicamente
preparados para o efeito, devendo no respectivo certificado de
matricula estar fixado este valor”.
Artigo 8º-A do Decreto Lei nº 203/2007 de 28 de Maio de 2007
• Verificar se as cargas estão de acordo com as normas da
recepção fabril a que se destina e com a legislação aplicável, de
forma a evitar coimas e descontos.
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• A disposição da carga deve ser feita no sentido longitudinal em
relação ao maior eixo do veículo ou conjunto de veículos.
• A carga deve ser firmemente amarrada, utilizando para o efeito cordas, cintas ou cabos – preferencialmente cintas – com
ajustamento individual.
• A carga deve ser efectuada de maneira a que a altura máxima
do veículo não ultrapasse 4,0 metros e que não seja excedido o
peso bruto do conjunto em questão.
• Não deve estacionar em estradas nacionais ou municipais.
Se for inevitável, deve haver sinalização nos dois sentidos (triângulos ou cones) e os resíduos que possam cair na via pública
devem ser retirados o mais rapidamente possível.
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• Evitar a travessia de localidades e pontos sensíveis, de forma
a minimizar os impactos às comunidades.
• Quando utilizar caminhos privados deve assegurar e que os
proprietários foram avisados e que são respeitadas as condições acordadas.
• Em situações onde seja necessário o fornecimento de tracção,
devem ser utilizadas, preferencialmente, cintas de nylon e não
cabos de aço. Os pontos de fixação ou os ganchos de reboque
devem ser os indicados para esse efeito.
• Em caso de tracção com cabos de aço, deve ser assegurado
o afastamento mínimo de uma distância superior à do comprimento do cabo.
• Em situações de atascamento grave deve procurar fazer-se
a descarga de, pelo menos, metade da carga do camião ou do
semi-reboque.
• Após a descarga, o motorista deve remover os resíduos da
carga dos estrados da unidade de transporte, em local apropriado para o efeito.
II.4. Construção e Manutenção da Rede Viária
Uma correcta rede viária permitirá uma melhor utilização dos
equipamentos de exploração, diminuir as distâncias de rechega
e melhorar significativamente as acessibilidades do transporte.
• Não devem ser efectuadas operações em condições de humidade elevada do solo e não deve ser arrastado qualquer tipo de
material para as linhas de água.
• Na construção e manutenção de estradas e caminhos deve
dar-se especial atenção ao comportamento da água, de forma a
melhor interceptá-la e encaminhá-la no terreno.
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• Deve ser evitada a concentração de água na rede viária, devendo esta ser conduzida para a floresta, de maneira segura,
com pouca velocidade e o mais livre de sedimentos possível.
• As saídas de água (“corta-águas”) devem ser efectuadas para
retirar a água das estradas e caminhos. O espaçamento entre
as saídas pode variar de 20 a 40 metros, em função do declive,
do tipo de material de revestimento e do tipo de solo.
• Nos trechos muito declivosos podem, ainda, ser construídas
elevações transversais (lombas/corta-águas) de cerca de 25 cm
de altura, com forma suavemente abaulada, que permita conduzir a água da estrada para a floresta. A distância entre as lombas
também é variável em função do declive, do tipo de material de
revestimento e do tipo de solo.
• As valas de drenagem laterais (ao longo dos caminhos) devem
existir quando necessárias para recolher a água que escorre da
superfície da estrada e encaminhá-la para locais adequados.
Nas situações em que seja de prever grande fluxo de água, devem ser tomadas medidas para evitar a erosão (revestir com
pedras ou outros materiais).
• Deve ser dada atenção especial aos pontos de atravessamento de linhas de água, mantendo a estabilidade do leito e
das margens.
• Quando são colocadas manilhas, estas devem ser correctamente dimensionadas para o caudal máximo de cheia e a profundidade de enterramento deverá ser, no mínimo, igual a metade do diâmetro da manilha, não devendo ser inferior a 50 cm.
• Quando for necessária a construção de aceiros, devem ser
evitadas inclinações acentuadas, de forma a não provocar fenómenos erosivos graves.
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• Na manutenção de aceiros devem ser utilizadas, preferencialmente, máquinas com corta-mato, em detrimento da tradicional
limpeza com tractor de rastos com lâmina ou grade.

29
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III. Segurança e Higiene no Trabalho
Recomendações gerais

• Deve utilizar os equipamentos de protecção individual (EPI)
recomendados para cada tipo de operação.
• Deve conhecer as regras de operação em segurança e procedimentos a ter em situações de emergência.
• As máquinas e equipamentos só devem ser utilizados por operadores com formação e/ou experiência comprovadas.
• Os operadores devem garantir que as máquinas e equipamentos se encontram em boas condições de operação, em segurança e que não existem fugas de derivados de petróleo (gasóleo,
óleos, e lubrificantes). No caso de avarias, a operação deve ser
suspensa e providenciada a reparação do equipamento.
• Não deve consumir álcool.
III.1. Distâncias de Segurança
Manter as distâncias mínimas de segurança. Na ausência de
indicações claras relativas ao equipamento em questão, a distância de segurança deve ser de:

Máquina
Harvester
Escavadora giratória

Distância de Segurança
70 metros
2 x comprimento da lança da máquina

Abate com motoserra

2 x comprimento da árvore

Fowarder
Skidder
Tractor agrícola adaptado
Camião com grua
Tractor de rastos

25 metros
20 metros
2 x comprimento da lança da grua
2 x largura da lâmina da máquina
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Distâncias de segurança
Harvester

Giratórias
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Distâncias de segurança
Abate com motosserra

Forwarder
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• O estacionamento das máquinas e equipamentos deve ficar
suficientemente distanciado do local de passagem/ trabalho, de
forma a permitir as operações e a livre circulação dos veículos.
• Deve ser minimizado o armazenamento de combustíveis e lubrificantes no campo. Quando considerado necessário, o local
deve estar devidamente sinalizado e identificado, livre de resíduos vegetais e afastado, no mínimo, 20 metros de qualquer
linha de água.

• Nos casos em que são deixadas gruas amovíveis no carregadouro, o motorista/operador da grua deve garantir a segurança
do equipamento e das pessoas e viaturas que circulam no local.
• Não estacionar em estradas municipais ou nacionais para
efectuar a operação de carga e, no caso de ser inevitável, no
mínimo colocar triângulo de pré-sinalização a pelo menos 30 m
da retaguarda, com boa visibilidade a pelo menos 100 m.
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• A carga deve ser acondicionada para que fique bem equilibrada e fixada por cabos, cordas ou cintas suficientemente robustos e ajustáveis. Devem ser respeitados os limites (peso, altura
e largura) estabelecidos por lei.
Para evitar acidentes graves e riscos desnecessários, é
aconselhável o operador não trabalhar sozinho em situações potencialmente perigosas, tais como:
• Trabalho nocturno.
• Locais isolados e desabitados.
• Reparações e manutenções que envolvam mudança de rodas,
desmontagem e montagem de cilindros pesados.
III.2. Inclinações de Segurança
• Não exceder os declives longitudinais e transversais admitidos
para cada equipamento.
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• Nas zonas declivosas, as máquinas florestais devem operar
segundo a linha de maior declive, preferencialmente no sentido
ascendente.
• Sempre que necessário deverá colocar correntes anti-derrapantes.
• Em situações em que árvores ou toros possam rolar ou escorregar, deve certificar-se que não estão pessoas nas zonas
inferiores.

III.3. Materiais e Equipamentos para Resposta a Emergência
No local de trabalho devem estar acessíveis:
• Telemóvel ou rádio de comunicações;
• Lista de telefones de emergência;
• Mala de pronto-socorro;
• Material de sinalização (fita e triângulo);
• Machado e enxada;
• Recipientes com capacidade mínima de 20 litros, para a recolha de óleos no caso de derrames;
• Luvas de protecção;
III.4. Dispositivos de Segurança

Motosserra

• Protecção de mão esquerda, com travão de corrente;
• Protecção de mão direita;
• Bloqueador de aceleração;
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• Corrente de segurança;
• Dispositivos anti-vibratórios;
• Protecção de corrente ou bainha;
• Retentor da corrente.

Máquinas

• As máquinas (harvester, forwarder, tractores e camiões) devem ter dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e tapachamas nos tubos de escape ou chaminés.
• As máquinas com menos de 10 toneladas devem ter um extintor de 6 kg e as com mais de 10 toneladas, 2 extintores de
6 kg.
• A cabina de máquina de corte deverá estar equipada com vidro
anti-bala (policarbonato).
• O tractor agrícola teve ter cabina e deflector de ramos.
Verificar regularmente:
• Sistema de travagem e dispositivos de segurança;
• Instalação eléctrica e os tubos condutores de gasóleo e óleo,
certificando-se que não há fugas e que não roçam noutros componentes;
• Radiador e arrefecedor de óleo, providenciando a sua limpeza
para que estes mantenham uma temperatura de funcionamento
correcta;
• Limpeza geral da máquina, de forma a minimizar possíveis
inícios de focos de incêndio.
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Transporte de combustível
• Depósito homologado para transporte de combustível, dotado
de bomba para abastecimento de máquinas.
• As viaturas que transportam depósitos de combustível devem
estar equipadas com um extintor de 2 kg.

Transporte de pessoas

• Os Veículos utilizados para transporte pessoas devem estar
equipados com um extintor de 2 kg.

III.5. Equipamentos de Protecção Individual (EPI)
Motoserrista Ajudante de
Motoserrista

E.P.I.

Motorista e
Técnico
Operador de Florestal /
Máquina / grua Supervisor
N
N

Capacete com viseira
Capacete Simples

O

O*

N

O

O*

Aurículares tipo concha

O

O

O*

N

Luvas de protecção

O

O

O*

N

Colete reflector

O

O

O*

O*

Polainas ou calças
de entretela

O

N

N

N

Botas de biqueira de aço
anti-derrapantes

O

O

O

O*

Botas ou calçado fechado

N

N

N

O

O*

Legenda: O – uso obrigatório; O* – apenas quando fora da cabine ou situações que o justifiquem; N – não obrigatório.
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O uso de Equipamentos de Protecção Individual é obrigatório
por lei. Cabe aos responsáveis pelas operações avaliar os riscos associados e decidir sobre a necessidade do seu uso, assegurando a sua correcta utilização.

III.6. Actuação em Caso de Acidente/Incidente

Acidente pessoal

• Parar imediatamente a operação envolvida.
Avaliar a emergência e actuar de acordo com a avaliação feita,
conforme a tabela seguinte.
Gravidade
Pequena

Média

Grave

Características
É possível prestar
socorro necessário
no local
É possível prestar os
primeiros socorros no
local e é possível a
remoção e transporte
da vitíma, em segurança, com meios
próprios.
É apenas possível
prestar os primeiros
socorros no local, não
sendo possível a remoção e trasnporte da
vitíma, em segurança,
com meios próprios.

Actuação
Prestar os socorros
necessários no local
Caso necessário, transportar
a vítima para observação
médica
Prestar os socorros
necessários no local
Remover e transportar a vítima para assistência médica
adequada (ex.: Hospital)
Prestar os socorros
necessários no local
Recorrer entidades externas (ligar 112)
Desimpedir as vias de
acesso
Sinalizar o acidente e a
área afectada
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No caso de morte: não mexer na vítima e comunicar às autoridades competentes.

Incêndio

• Parar o motor e desligar o interruptor geral.
• Tentar apagar o fogo com o extintor e evitar que o fogo se
alastre.
• Alertar as autoridades competentes através do 112.
Derrame de derivados de petróleo no solo

Controlável por recursos próprios (em geral pequenas quantidades)

• Construir uma vala ao redor do derrame, para contenção e
limitação da área afectada.
• Colocar e incorporar resíduos orgânicos (serradura, casca, folhas, etc.) na área afectada e cobrir com camada de terra fina,
a fim de acelerar a sua degradação e evitar a sua exposição e
escorrimento.
• Isolar e sinalizar a área, caso haja necessidade.

Não controlável por recursos próprios

• Construir uma vala ao redor do derrame, para contenção e
limitação da área afectada.
• Retenção e contenção do derrame com material absorvente
(terra, serrim, etc.).
• Recolher esse material e separar dos restantes resíduos, uma
vez que se trata de um resíduo perigoso.
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• Accionar meios de protecção civil ou bombeiros.

III.7. Resíduos
• Os principais resíduos gerados durante a execução das operações relacionadas com a Exploração Florestal são:
• Óleos usados;
• Materiais contaminados com combustíveis, óleos e massas
lubrificantes ou qualquer derivado de petróleo;
• Baterias e acumuladores usados;
• Resíduos comuns;
• Pneus usados.
Resíduos
• Recolha, separe e coloque-os em recipientes adequados e em
locais afastados das linhas de água.
• Dê-lhes o destino adequado.
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Classificação
Resíduos
Perigosos

Redísuos
não
perigosos

Legislação

Tipo

Fazer entrega

Óleos usados e
Operador externo
materiais contaminados licenciado
Baterias

Fornecedor
ou revendedor

Pilhas

Ecoponto - pilhão

Plástico, metal, vidro,
papel e cartão

Ecopontos ou nos
contentores públicos
Fornecedor
ou revendedor

Pneus

• Os Resíduos Perigosos devem ser armazenados temporariamente até serem encaminhados para operadores externos
licenciados para as operações de transporte, tratamento, valorização e eliminação. (consultar o site da Agência Portuguesa do
Ambiente: http://www.inresiduos.pt)
• A expedição de resíduos para operadores externos deve ser
acompanhada da respectiva Guia de Acompanhamento de Resíduos (GAR), composta por 3 vias (Produtor, Transportador e
Eliminador/valorizador) disponíveis em pontos de venda de impressos da Imprensa Nacional Casa da Moeda.
• O produtor tem que preencher os seus campos em triplicado
(autocopiativo), reter a 1ª via (Produtor), entregar as restantes
ao transportador e exigir o envio de fotocópia da 3ª via preenchida pelo eliminador/valorizador. A 1ª e 3ª vias devem ser arquivadas durante 5 anos.
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• É obrigatório o registo no SIRER (sistema informático para registo da produção de resíduos) das entidades que são produtoras de resíduos perigosos, incluindo os de origem na actividade
florestal. Consulte o site da Agência Portuguesa do Ambiente:
http://www.inresiduos.pt.
• O registo dos resíduos perigosos deve ser efectuado anualmente no SIRER.
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IV. Check-list
Recomenda-se que verifique com alguma regularidade se as
actividades estão a decorrer conforme o previsto, quer ao nível
das operações, quer ao nível do respeito pelas questões de segurança e ambiente.
Deste modo sugere-se que elabore uma lista (Check-list) com
os principais pontos a observar. Se verificar que algum ponto
não está em conformidade, deverá identificar os problemas e
as respectivas acções correctivas. A título de exemplo, poderá
seguir a liste seguinte:

1. Prazos

• As actividades estão a decorrer dentro da calendarização prevista?

2. Rendimentos

• As actividades decorrem com o rendimento esperado?

3. Aspectos Operacionais

• O material lenhoso está em conformidade com as especificações do produto para o local de entrega?
• Os cepos encontram-se preservados, com altura correcta e
livres de resíduos?
• As pilhas cumprem as normas técnicas e a legislação em vigor?
• Caminhos e aceiros estão transitáveis?
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4. Áreas e Valores a Proteger

• Devidamente assinaladas?
• Devidamente preservadas?
• As infra-estruturas de terceiros estão devidamente salvaguardadas?

5. Normas Ambientais

• O solo e as linhas de água estão livres de contaminação por
óleos ou combustíveis?
• As linhas de água estão desobstruídas e livres de resíduos da
exploração?
• Máquinas não circulam a menos de 10m de distância das linhas de água?
• Evita-se o atravessamento de máquinas nas linhas de água?
• Evita-se a circulação de máquinas pesadas em solos sensíveis
ou com elevado teor de humidade?
• A mata está livre de lixos perigosos e não perigosos resultantes da actividade em execução?
• Faz-se a separação e entrega de resíduos?

6. Normas de Segurança

• Utiliza os equipamentos de protecção individual (EPI)?
• Cumpre as distâncias mínimas de segurança?
• A entrada de camiões para a via pública está devidamente assinalada?
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• As cargas de transporte são bem acondicionadas e de acordo
com a legislação?
• A proibição de comportamentos de risco em época favorável a
incêndio está a ser cumprida? (incluindo a proibição de fumar).
As máquinas possuem tapa chamas ou dispositivos equivalentes?
• Existe mala de primeiros socorros?
Existe lista de contactos de emergência?
Os extintores encontram-se dentro do período de validade (máquinas e viaturas)?
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V. Anexos
V. I. Check-list
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Faz-se a separação e entrega de resíduos?

A mata está livre de lixos perigosos resultantes de actividade em execução?

Evita-se a circulação de máquinas pesadas em solos sensíveis ou com elevado teor de húmidade?

Evita-se o atravessamento de máquinas nas linhas de água?

As linhas de água estão desobstruídas e livres de resíduos da exploração?
Máquinas não circulam a menos de 10 metros de distância das linhas de água?

O solo e as linhas de água estão livres de contaminação por óleos ou combustíveis?

5. Normas Ambientais

As infra-estruturas de terceiros estão devidamente salvaguardadas?

Devidamente preservadas?

Devidamente assinaldas?

4. Áreas e Valores a Proteger

Caminhos e aceiros estão transitáveis?

As pilhas cumprem as normas técnicas e a legislação em vigor?

Os cepos encontram-se preservados, com a altura correcta e livre de resíduos?

O material lenhoso está em conformidade com as especifícações do produto para o local de entrega?

3. Aspectos Operacionais

As actividades decorrem com o rendimento esperado?

2. Rendimentos

As actividades estão a decorrer dentro da calendarização prevista?

1. Prazos

SN

SN

SN

SN

SN

Obs:

Os extintores encontram-se dentro do período de validade (máquinas e viaturas) ?

Existe lista de contactos de emergência?

Existe mala de primeiros socorros?

As máquinas possuem tapa chamas ou dispositivos eqquivalentes?

A proibição de comportamentos de risco em época favorável a incendia está a ser cumprida?
Incluindo a proibição de fumar?

As cargas de transporte são bem acondicionadas e de acordo e de acordo com a legislação?

Cumpre as distâncias minímas de segurança?
A entrada de camiões para a via pública está devidamente assinalada?

Utiliza os equipamentos de protecção individual (EPI)?

6. Normas de Seguranças

SN
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V. Anexos
V. II. Ficha Plano de Exploração
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Tipo de povoamento
Árvores problema
Presença de matos
Declíve médio
Tipo de armação solo
Presença de obstáculos

Idade
Rotação
Volume estimado
Volume individual
Altura comercial
Compasso

Corte:
Rechega:
Trasporte:

6. Equipamentos

Corte
Rechega
Trasporte

5. Datas

Destino:
Distância:

4. Transporte

Início

Tipo de corte:
Comprimento de toros
mín.:
Diâmetros
Com
Casca
Sim
Pré-abate
Distância média de rechega
Utilização futura das áreas

Nome e localização:
Proprietário:
Contacto do proprietário
Área total
Área explorável
Talhão

2. Características do Povoamento

3. Exploração

1. Identificação da Propriedade

Fim

Não

Sem

máx.:

Na ausência de mapa, elabore um croqui:

Descrição:
Custo total
Custo unitário ( €/m ³)

8. Melhorias

Corte
Rechega
Transporte

7. Custos Unitários ( €/m ³)

Assinatura:

Autor do documento:
Data:

9. Identificar áreas e valores a proteger

Notas
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