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Luciano Lourenço nos 25 anos de Escuteiros da fundação do grupo de Alboraia (Valência), 
com a esposa Maria da Graça Lourenço, em 08/02/1995.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Companheiros de jornadas de investigação, 
o filho João Nuno Lourenço e o Tio Agostinho, em junho de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, no Chile, na exposição de material de combate a incêndios florestais, 
na abertura de uma faixa de defesa da floresta contra incêndios florestais e 

visita a uma Corporação de Bombeiros, em 12/11/1995.
Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Num almoço do Dia de Corpo de Bombeiros de Macau, com a receção do Escudo de Armas do CB 
de Macau, estando representadas Delegações de Hong Kong, Província de Guangdong (RPC), 

Macau e a Escola Nacional de Bombeiros, Portugal, a 2 de maio de 1998.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Luciano Lourenço, em representação da ENB - Escola Nacional de Bombeiros, 
na recepção a Delegação de Bombeiros de Macau, em abril de 2000.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço na Visita 
do Presidente da República 
Mário Soares às instalações 
do NICIF, a 14/04/1994 e, ao 

lado, com o Ministro da 
Administração Interna Jorge 

Coelho e o Presidente da 
Liga dos Bombeiros 

Portugueses, Lourenço 
Batista, em 28/04/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço numa Alocução 
durante um EPRIF - Encontros 

Pedagógicos sobre Risco de Incêndio 
Florestal, em 20/11/1995.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço, na Sessão de Encerramento do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos, 
a 20 de junho de 2019, no Instituto de Geografia, Campus Santa Mônica, 

da Universidade Federal da Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.

Fotografia dos arquivos da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 2021.

Luciano  Lourenço, numa das reuniões do PREFER - Space-baSed InformatIon Support for 
preventIon and recovery of foreSt fIreS emergency, desenvolvido por um 

consórcio de 8 instituições, oriundas de 5 países, em 04/06/2015.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Caminhos a percorrer

Luciano Lourenço, numa visita ao CIRCOSC  - centre Inter régIonal coordInatIon SécurIté cIvIle, 
em Bordeus (França), junho de 1987.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

As operações de colheita florestal são caracterizadas por serem, simultaneamente, 
de uma grande exigência física para os operadores e com um elevado risco de ocorrência 
de acidentes. Estes acidentes ocupacionais, para além dos problemas que acarretam 
para os trabalhadores, implicam prejuízos económicos consideráveis para as empresas 
e externalidades socialmente relevantes. Neste trabalho pretende-se elencar os 
principais fatores de risco e medidas preventivas nas operações de colheita florestal. A 
sua identificação foi efetuada através da análise de trabalhos dos principais autores da 
área. O cumprimento dos procedimentos de identificação dos perigos e avaliação dos 
riscos, bem como a implementação e cumprimentos das medidas de segurança são 
fatores fundamentais para a redução dos índices de sinistralidade no setor.

Palavras-chave: Acidentes ocupacionais, medidas de prevenção, colheita florestal.

Abstract

Occupational safety in forest harvesting operations. The forest harvesting is 
characterized by being, at the same time, of great physically demand for the workers 
and with a high risk of occupational accidents. In addition to the problems caused for 
workers, these occupational accidents imply considerable economic losses for 
companies and have socially relevant externalities. This work intends to list the main 
risk factors and preventive measures for forest production operations. Its identification 
was made through the analysis of research done by the main authors in the area. 
Carrying out of the hazard identification and risk assessment procedures and 
implementing and enforcement of safety measures are fundamental factors for 
reducing accident rates in the sector.

Keywords: Occupational accidents, preventive measures, forest harvesting.
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Introdução 

As operações de colheita florestal, devido ao tipo de processo produtivo e às condições 
ambientais de operação, expõem os trabalhadores a níveis elevados de risco de acidente. 
Estima-se que, anualmente, ocorram, em todo o mundo, mais de 170.000 acidentes 
durante a execução destas operações (FAO, 2011, 2018). No entanto, uma contabilização 
real do número de fatalidades e acidentes não é fácil, uma vez que muitas destas atividades 
são realizados por empresas subcontratadas, as quais nem sempre reportam oficialmente a 
ocorrência de acidentes (ILO, 2019).

Uma operação de colheita florestal engloba uma série de atividades, dentro as quais se 
destacam o corte da árvore, o corte dos ramos, o descascamento do tronco, a divisão do 
tronco em toras e, por fim, o carregamento e o transporte das toras da mata ou da floresta 
para unidades industriais. Estas, são consideradas atividades fisicamente exigentes, uma vez 
que envolvem o levantamento e transporte cargas bastante pesadas e a repetição constante de 
movimentos de flexão/extensão de pernas e braços, e fisicamente agressivas, uma vez que que 
são executadas por tempo prolongado e, geralmente, sob condições adversas (ILO, 1998). 

As principais causas de acidentes mortais nas operações de colheita florestal, são 
relacionadas, principalmente, com o uso de equipamentos e ferramentas de trabalho, com 
as condições do terreno e com questões organizacionais e ambientais (Rosecrance et al., 
2017; Unver and Ergenc, 2020). A utilização indevida da motosserra e da motorroçadora 
aquando do corte da árvore, nomeadamente pelos pequenos produtores, é referida como 
sendo um fator de agravamento da incidência de acidentes ocupacionais (Cividino et al., 
2013), principalmente quando a atividade decorre em terrenos de declive acentuado e a 
extração da madeira é realizada em suspensão por cabo (Newman et al., 2018).

Os acidentes de trabalho acarretam danos para os trabalhadores, impossibilitando-
os de realizar seu trabalho, seja por incapacidade temporária ou permanente, acarretam 
encargos económicos para as empresas, que ficam com as equipas de trabalho diminuídas 
durante o tempo em que o trabalhador está em recuperação, para as seguradoras, pelas 
indemnizações que têm que suportar e para a sociedade, para onde muitos dos custos 
são externalizados, tanto para os serviços de saúde como para a segurança social, em 
particular nos casos em que o trabalhador tem incapacidade para o trabalho permanente, 
ou temporária de longa duração (ILO, 2019). 

Existem vários métodos de avaliação do risco de acidentes ocupacionais, umas mais 
generalistas e outras mais específicas. No entanto a escolha deve ser adequada à atividade 
em análise e às suas características. Uma avaliação começa na identificação dos perigos e dos 

Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Killian S. Lima
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eventos potencialmente desencadeadores dos acidentes, terminando na inventariação dos 
riscos e sua avaliação. O conhecimento dos riscos permite a sua gestão adequada, a qual pode 
ir desde a sua simples redução para níveis aceitáveis até à sua eliminação (Koivisto et al., 2009). 

Diversas publicações científicas, relatando investigações levadas a cabo em diversos 
países do mundo, espelham bem que a preocupação com os acidentes ocupacionais nas 
operações de colheita florestal é de âmbito global e são unanimes quando se referem à 
operação florestal como uma das mais perigosas do mundo (Albizu-Urionabarrenetxea 
et al., 2013; FAO, 2018). Contudo, não são muitas as publicações científicas sobre as 
práticas de gestão adotadas na prevenção de acidentes provenientes da execução desta 
atividade, principalmente em explorações situadas em locais mais remotos. Assim, com 
este trabalho, pretende-se suprir esta lacuna e elencar os principais fatores causadores de 
acidentes em operações de colheita florestal e as principais medidas de prevenção a adotar 
como forma de minimização do risco de ocorrência destes acidentes ocupacionais.

Principais causas de acidentes em operações de colheita florestal

Nas operações de colheita  florestal, as causas de acidentes ocupacionais que mais se 
destacam estão associadas às atividades de abate de árvores e de transporte de madeira 
e os acidentes mais frequentes estão associados a, pelo menos, um dos seguintes fatores 
(Albizu-Urionabarrenetxea et al., 2013; Buczaj et al., 2020; Cividino et al., 2013; Enez 
et al., 2014; Gejdos, M.; Vlckova, M. (2019; Ghaffariyan, M. (2016; Iftime et al., 2020; 
Laschi et al., 2016; Matsa and Mandowa, 2015; Newman et al., 2018; Rosecrance et al., 
2017; Rother et al., 2020; Sunwook, 2017; Tsioras et al., 2014):

Fatores relacionados com o comportamento humano 
•	 Imprudência ou autoconfiança excessiva na realização das tarefas por parte do 

trabalhador;
•	 Inexperiência do trabalhador na execução das tarefas;
•	 Ausência de formação específica para a execução da tarefa, em particular quando 

esta implica a manipulação de ferramentas de corte ou a condução de maquinaria 
pesada em terreno difícil e na proximidade de outras máquinas ou a movimentação 
de cargas pesadas;

•	 Negligência, descuido ou desleixo no cumprimento de protocolos, procedimentos 
e normas de segurança, principalmente no que se refere à utilização de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI).
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Fatores relacionados com a utilização de equipamentos e ferramentas 
•	 Utilização de ferramentas e máquinas não certificadas ou sem dispositivos de 

proteção;
•	 Utilização de equipamentos e ferramentas não adequadas à realização da tarefa;
•	 Deficiente inspeção e manutenção periódica de ferramentas e máquinas;
•	 Ressalto na utilização de motosserras.
Fatores relacionados com a organização das operações 
•	 Insuficiente formação específica na utilização de equipamentos e ferramentas;
•	 Ausência de formação/treino de segurança com periodicidade adequada e 

específica a cada subprocesso;
•	 Comportamento desarticulado das equipas;
•	 Forte pressão psicológica para produzir o máximo possível;
•	 Seleção inadequada de trabalhadores para a tarefa;
•	 Precaridade de vínculo laboral e recurso recorrente a trabalhadores temporários;
•	 Cansaço físico relacionado quer com as longas deslocações no e para o local de 

trabalho, quer com a dureza do trabalho em si, tipicamente monótono e realizado 
por longos períodos (> 8 horas), frequentemente com número deficiente de pausas;

•	 Desmotivação dos trabalhadores para trabalharem sob normas de segurança 
ocupacional.

Fatores relacionados com as adversidades ambientais
•	 Adversidade das condições meteorológicas (chuva, vento, calor, humidade e/ou 

frio intensos) sob as quais é realizado o trabalho;
•	 Adversidade das condições geomorfológicas do terreno no qual é realizado o 

trabalho (terrenos muito irregulares e/ou muito inclinados e/ou escorregadios e/
ou pedregosos e/ou com muito mato e/ou densas populações de árvores);

•	 Adversidade decorrentes da exposição do trabalhador ao ruído e à vibração 
intensas provenientes das máquinas e/ou equipamentos, a agentes químicos (gases 
de combustão provenientes dos motores de máquinas e/ou equipamentos e dos 
seus lubrificantes) e a agentes biológicos (insetos, animais selvagens e espécies 
vegetais venenosas).

Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Killian S. Lima
Segurança ocupacional em operações de colheita florestal
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As principais medidas de segurança a considerar na prevenção de acidentes em 

operações de colheita florestal

São diversas as medidas de segurança e de prevenção de acidentes que podem ser 
implementadas no sentido de controlar a exposição dos trabalhadores ao risco de acidentes 
ocupacionais durante as atividades de colheita florestal. Estas focam, essencialmente, a 
proteção do trabalhador com os EPIs adequados, a formação técnica do trabalhador e a 
alteração/ajuste da metodologia de gestão desta atividade (Albizu-Urionabarrenetxea et 
al., 2013; Bligard and Haggstrom, 2019; Borz et al., 2014; Bush et al., 2014; Conway et 
al., 2017; Gluschkov et al., 2014; Kaakkurivaara  and Stampher, 2018; Lagerstrom et al., 
2017; Leclercq et al., 2020; Longo et al., 2013; Mylek and Schirmer, 2015; Newman et 
al., 2018; Nkomo et al., 2018; Schwarz et al., 2016; Unver and Ergenc, 2020; Yovi and  
Yamada, 2015). 

A mais comum é a utilização de EPIs adequados a cada atividade. Esta medida é 
considerada eficaz na redução, quer do número de acidentes, quer da gravidade das lesões 
deles resultantes. Os EPIs mais tipicamente utilizados em operações de colheita florestal 
são as luvas e as botas, seguidos de viseiras/óculos e coletes. 

Quando a atividade é desenvolvida em altura, seja em suspensão, seja sobre escadas 
ou plataformas móveis de elevação, o trabalhador fica inevitavelmente exposto ao risco de 
queda e ao risco de sofrerem queimaduras por radiação solar e vento. Nesses casos, é também 
recomendada a utilização de arnês e de sistemas de fixação como medida preventiva de 
queda e forma de evitar o risco de ocorrência de Síndrome Harness Hang, uma situação 
onde um operador fica suspenso no seu cinto de cabeça para baixo sem se conseguir 
recolocar na posição vertical, levando-o à morte num curto espaço de tempo. A utilização 
de EPIs em operações de colheita florestal tem vindo aumentar significativamente nos 
últimos anos devido, em grande parte, à pressão das Seguradoras. Estas só procedem 
à indemnização dos encargos com acidentes ocupacionais se as condições de segurança 
em ambiente de trabalho tiverem sido asseguradas pelos empregadores e as normas de 
segurança tiverem sido cumpridas pelo trabalhador.

A formação sobre a execução das tarefas, sobre a técnica de utilização adequada e 
segura de ferramentas e máquinas, assim como os procedimentos para a sua verificação, 
inspeção, reparação e/ou manutenção, é, também, uma medida preventiva de acidentes a 
considerar. Pois apesar reconhecer que nas operações de colheita florestal a possibilidade 
de ocorrência de acidente é elevada, os trabalhadores florestais têm a tendência de 
subestimar as situações perigosas no local de trabalho, facilitando assim, a incidência da 



440

ocorrência de acidentes. A formação deve, não apenas ser disponibilizada, mas também 
adaptada a cada grupo de trabalhadores, sejam eles permanentes ou sazonais, com ou sem 
vínculo contratual, nativos ou emigrantes. As necessidades de treino também devem ser 
especificas consoante o público-alvo opere em instalações florestais industriais, de pequena 
escala, públicas ou privadas e de acordo com a atividade. Deve ser proporcionada ao 
trabalhador no início na atividade, mas também durante a sua permanência na empresa, 
como forma de consolidar e manter sempre atualizados os seus conhecimentos sobre as 
medidas de segurança e de acompanhar as mudanças tecnológicas ocorridas no setor. Esta 
formação pode ser complementada com o treino de emergência em primeiros socorros, 
especialmente relevante para os trabalhadores que operem em zonas remotas e onde a 
acessibilidade rápida de meios de socorro seja difícil. 

A implementação de medidas de prevenção centradas na sensibilização dos 
trabalhadores sugere, também, um investimento na formação ao nível da gestão de 
topo em práticas de liderança que conduzam a um “clima organizacional” que valorize, 
promova e reforce os hábitos/métodos de trabalho com comportamentos seguros entre 
os trabalhadores. As operações de colheita florestal são geralmente caracterizadas como 
sendo atividades de baixo prestígio profissional, o que favorece a baixa autoestima dos 
trabalhadores e, por conseguinte, condicionam a sua recetividade para acatar uma 
conduta em prol da segurança e para trabalhar conscientemente de forma segura. Neste 
contexto, ajustes de caráter económico-social ao modelo de trabalho são referidos como 
medidas de aumento da moral e autoestima, nomeadamente com: i) Valorização salarial; 
ii) Cumprimento das obrigações sociais para com os trabalhadores; iii) Estabilidade das 
equipes de trabalho através de um vínculo laboral que permita ao trabalhador empenhar-
se e comprometer-se com os objetivos da empresa; iv) Disponibilização de EPIs, 
equipamentos e ferramentas de trabalho modernos e/ou em bom estado de conservação 
e em condições de operacionalidade seguras e adaptados não só ao trabalhador, como ao 
processo; v) Garantia de abastecimento de água potável e alimentação ao longo do dia; e 
vi) Garantia de disponibilização de instalações sanitárias e alojamento, caso seja necessário 
aliviar as horas despendidas no transporte entre casa e o local de trabalho e permitir aos 
trabalhadores não só manter boas condições físicas durante o trabalho como a recuperação 
do seu sistema musculosquelético após a intensa solicitação que lhes é exigida. 

Com efeito, a fadiga física e emocional está associada a um pior reconhecimento de 
situações perigosas e a uma pior tomada de decisões relativamente à redução da exposição 
a esses perigos. Ela pode ser prevenida através da i) implementação de ritmos de trabalho 
adequados, ii) com um número máximo de horas diárias de trabalho idealmente balizado 

Ana C. Meira Castro, João Santos Baptista e Killian S. Lima
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entre 8-10 horas; iii) um número de pausas entre cinco e seis por dia; iv) um alívio da 
pressão sobre os operários, não lhes exigindo taxas demasiado elevadas de recuperação de 
madeira; v) e da coordenação eficiente de equipes, no sentido de planear e dimensionar 
com objetividade e clareza cada operação com meios humanos e equipamentos. 

A implementação de metodologias de gestão de risco que permitiram identificar e avaliar 
as situações perigosas, bem como adotar medidas de prevenção adequadas a cada uma das 
situações verificadas numa perspetiva de melhoria contínua, é, também, uma medida a 
considerar. Contudo, a quantidade de publicações científicas relacionadas com metodologia 
para a identificação dos riscos de segurança e priorização de medidas de prevenção de 
acidentes ocupacionais em operações de colheita florestal permanece muito limitada.

Considerações finais

A indústria florestal é uma indústria com elevada taxa de acidentes ocupacionais. 
De entre medidas preventivas mais adequadas à prevenção de acidentes ocupacionais em 
operações de colheita florestal  destacam-se a disponibilização de EPI, de equipamento 
com dispositivos de segurança incorporados, a formação dos trabalhadores com vista a 
criar-lhes hábitos de trabalho seguros e reforçar conhecimentos técnicos relacionados 
com o processo produtivo, a melhoria das condições de segurança e higiene no trabalho, 
o reconhecimento salarial e a implementação de metodologias de gestão do risco de 
acidentes ocupacionais.

Sendo a avaliação de risco de acidentes ocupacionais um instrumento essencial numa 
gestão eficaz da segurança e saúde no trabalho é muito oportuno e urgente investir na 
investigação científica dentro desta temática. 
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Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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