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No mercado existen diferentes modelos de 
motoserra que poden ser eléctricos, con 
alimentación dende a rede ou por medio de baterías 
con potencias de 1.400 a 2.000W e pesos entre 3,5-

6,5 kg; e os modelos con motor de explosión de dous 
tempos a gasolina, que son os máis empregados.

É recomendable elixir o modelo en función do 
traballo que se vai realizar, o uso que se lle vaia 

dar, o lugar de traballo, etc. Na táboa seguinte, 
amósanse as principais características das 
motoserras con motor de gasolina.

CILINDRADA POTENCIA PESO ESPADA

LIXEIRAS 30-40 cc 1,5-2,5 CV 3,3-4,5 kg 35-40 cm

MEDIAS 40-60 cc 2,2-4,5 CV 4,5-5,9 kg 40-45 cm

POTENTES 60-90 cc 4,5-6,5 CV 5,6-7,5 kg 45-60 cm

MOI POTENTES 90-125 cc 6,5-9 CV 7,3-10 kg 60-90 cm

Antes de usar a máquina, é de 
vital importancia coñecer o seu 
funcionamento e os sistemas de 
seguridade e protección.

Lembre!!!

> Operacións previas
> Planificar o traballo. 

> Realizar o mantemento da máquina seguindo as 
instrucións do fabricante.

> Verificar o funcionamento da motoserra e dos 
elementos de seguridade.

> Acendido
> Antes de arrancar a motoserra, colocar os EPI 

necesarios.

> Arrancar a motoserra como mínimo a 3 metros 
do lugar de recarga, sobre unha superficie chá e 
nunha posición firme e segura.

> Non arrancar a motoserra en espazos pechados.

> No caso de arrancar a motoserra no chan, 
verificar que a cadea non estea en contacto con 
ningún obxecto (método máis seguro).

> Recarga
> Apagar o motor e deixalo arrefriar.

> Recargar en lugares ventilados e evitar 
verteduras.

> Non fumar.

> Transporte
> En distancias curtas, activar sempre o freo de 

cadea ou apagar o motor.

> En distancias longas, apagar sempre o motor e 
colocar a funda protectora da cadea.

> En vehículos, asegurar a máquina para evitar 
derramos de combustible e aceite, ou baleirar os 
depósitos en recipientes para tal fin.

> No caso de arrancar a motoserra coa 
empuñadura de atrás entre as pernas, suxeitala 
firmemente e elixir un bo punto de apoio 
para os pés (recomendable só para usuarios 
profesionais).

> Remate
> Apagar a motoserra e colocar o protector da 

espada antes do transporte.

En calquera traballo que se empregue a motoserra, cómpre realizar as seguintes operacións:

1 A motoserra

EMPREGO DA MOTOSERRA

Máquina empregada principalmente en traballos forestais, aínda que tamén se emprega en traballos de 
xardinería. Úsase para a corta polo pé, a derrama, o tronzado e a poda de árbores.



C  Exceso de percorrido de corte

> Empregar os equipos de protección individual 
axeitados.

> Adecuar a forza, a aceleración e o arco de traxectoria 
dos cortes a cada situación.

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.

D  Tiróns bruscos

> Utilizar os equipos de protección individual axeitados.

> Suxeitar sempre a máquina firmemente coas dúas 
mans.

> Empregar as grampas da motoserra. 

E  Desvío da traxectoria de corte

> Usar os equipos de protección individual axeitados.

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.

> Vixiar a tensión á que están sometidos os elementos 
que se vaian serrar e aqueles alleos que poidan 
interferir.

F  Rotura da cadea

> Non abusar da cadea de corte.

> Revisar os remaches e os elos.

> Empregar sempre un calibrador para afiar os 
limitadores de profundidade (andarines).

G  Caídas, tropezóns e esvaróns

> Empregar os equipos de protección individual 
axeitados.

> Empregar motoserras dotadas de fiador de cadea que a 
bloquea ao desacelerar.

> Asentar firmemente os pés nunha posición segura.

> Manter o sistema de regulación da máquina sempre a 
punto, de tal xeito que cando a motoserra se atope ao 
ralentí a cadea estea sempre parada.

> Nos desprazamentos, apagar a motoserra e levala coa 
espada cara a atrás e coa funda da cadea posta ou, 
polo menos, activar o freo da cadea cando se realizan 
pequenos desprazamentos.

> Manter a zona de traballo o máis libre posible de 
obstáculos.

A  Rebote

> Empregar os equipos de protección individual 
axeitados.

> Usar unha motoserra que dispoña de sistema de 
protección antirrebote.

> Traballar coa cadea de seguridade correctamente 
afiada e tensada.

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> Cortar coa parte da cadea en retroceso ou coa parte 
inferior da espada.

> Evitar traballar coa parte superior da punta da espada 
e, de ser necesario, evitar o traballo co cuarto superior 
da punta.

> Extremar as precaucións ao introducir a espada nun 
corte xa comezado.

> Extremar as precaucións cando exista risco de cambio 
na posición do tronco ou peches de fendeduras do 
corte.

> Afastar os obxectos que poidan ser rozados pola punta 
da espada.

> Colocar o polgar arredor da asa dianteira.

> Serrar unicamente con plena aceleración do motor.

> Non agacharse demasiado ao traballar nin traballar 
por encima do ombreiro.

B  Retroceso

> Empregar os equipos de protección individual 
axeitados.

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> Cortar coa parte da cadea en retroceso.

> Adoptar a secuencia de cortes máis adecuada a cada 
situación. Só deben utilizar a máquina os profesionais 

capacitados e con experiencia

Ollo!!!

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



I  Sobreesforzos

> Agarrar correctamente a máquina.

> Limitar o tempo de manexo ou realizar pausas.

> Manter unha boa hixene postural.

> Empregar elementos auxiliares de axuda, no caso de 
que sexa necesario.

> Non manipular cargas superiores a 25 kg. Se fose 
imprescindible, pedirlle axuda a un compañeiro.

> Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros.

J  Climatoloxía adversa

> Hidratarse convenientemente (beber líquidos, 
preferentemente auga).

> Empregar roupa axeitada.

> Empregar protección solar, se fose necesario.

> Establecer rotacións de traballo para poder diminuír a 
exposición.

Empregar sempre os EPI necesarios e 
agarrar a motoserra coas dúas mans

Ollo!!!

H  Vibracións

> Manter en bo estado os sistemas amortecedores da 
motoserra.

> Empregar sempre as luvas.

> Limitar o tempo de uso e realizar descansos.

Cortes e golpes
> Empregar os equipos de protección individual 

axeitados.

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> En desprazamento, apagar o motor.

> Realizar os labores de mantemento coa máquina 
parada.

> Non traballar máis dunha persoa na mesma árbore.

> Evitar rebotes, retrocesos e desvíos de traxectoria.

Queimaduras/incendios
> Recargar sempre co motor parado.

> Non fumar durante a recarga e manter a máquina a 
distancia prudencial de calquera lume.

> Evitar os derramos de combustibles.

> Arrancar o motor lonxe do lugar de recarga (3 metros).

> En caso de derramo, limpar a máquina e, se é 
necesario, mudar a roupa.

> Dispoñer dun extintor de incendios.

Proxeccións
> Usar os EPI necesarios.

> Manter a distancia de seguridade na presenza doutros 
operarios.

> Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros.

Ruído
> Usar protectores auditivos.

> Manter en bo estado o escape e o silenciador.

Factores biolóxicos
> Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada; ademais, 

pode ser necesario o uso de máscara en caso de 
alerxia ao pole.

> Evitar picaduras coa utilización de luvas e botas.

> Trasladar urxentemente a un centro hospitalario, no 
caso de determinadas picaduras.



Na tarefa da corta polo pé diferéncianse seis fases: 
operacións previas, acendido, recarga, transporte, 
corta polo pé e remate. Excepto a fase da corta 
polo pé as restantes fases son comúns ao traballo 
habitual da motoserra, que se tratan no apartado 
número 1, “A motoserra”.

> Rutinas xerais
> A corta polo pé realizarana operarios instruídos 

e evitaranse os días ventosos. Se traballan varios 
operarios en pendente, colocaranse a suficiente 
distancia e ao mesmo nivel, e explotarán a zona 
de abaixo cara a arriba e co motor na parte 
superior da pendente.

> Elixir a dirección de caída en función da caída 
natural da árbore, da dirección do vento, da 
pendente do terreo e da existencia de árbores 
próximas. Para asegurar unha dirección de caída 
distinta á natural, amarrar o tronco a certa altura 
e tirar do amarre dende unha distancia vez e 
media a altura da árbore.

> Asegurar que a zona está libre de persoas ou 
obxectos que poidan ser alcanzados pola árbore 
nunha distancia mínima de 2,5 veces a altura da 
árbore.

> Limpar a zona circundante de vexetación e de 
obxectos e preparar dúas vías de escape. Eliminar 
as pólas da zona inferior do tronco da árbore.

> Realizar a corta polo pé con tres cortes; dous 
destes cortes serán direccionais, un primeiro 
inclinado 45o e outro horizontal, cunha 
profundidade entre un cuarto a un quinto do 
diámetro e para árbores moi grandes arredor dun 
terzo do diámetro. 

O terceiro corte realizarase na parte oposta da 
árbore, de forma horizontal, uns 3 cm por enriba 
do segundo corte de dirección. Entre ambos, 
deixarase unha zona sen cortar denominada 
bisagra, que servirá de guía para a caída da 
árbore.

> Antes da caída, avisaranse os demais operarios 
e prolongarase o corte ata que a árbore comece 
a inclinarse. Nese momento, párase a motoserra 
e abandónase a zona de influencia polas vías de 
escape.

> Intentarase que a árbore non empece a caer por 
si mesma e farase panca para controlar a caída.

> Árbores con diámetros 
pequenos

> Con diámetros pequenos, non é necesario a 
entalladura guía, aínda que axuda.

> Árbores cun diámetro superior 
á lonxitude da espada

> A entalladura guía será de 1/4 do diámetro.

> Introducir a espada penetrando por detrás da 
madeira de sostén e cortando cara a adiante ata a 
bisagra. (1 e 2)

> Despois, sen extraer a espada cortar de dereita a 
esquerda xirando arredor do tronco, ata deixar a 
bisagra desexada. (3)

> Árbores con diámetro superior 
a 2 veces a lonxitude da 
espada

> A entalladura guía será de 1/3 do diámetro. (1 e 2)

> Prolongar a profundidade do corte horizontal, 
na zona central, deixando a ambos os lados algo 
menos do ancho da espada. (3)

> Procederase como no caso anterior. O corte de 
tombado será horizontal e algo por encima da 
entalladura guía. (4 e 5)

2 Corta polo pé da 
árbore coa motoserra

PROCEDEMENTO DA TAREFA

Corta de árbores polo punto máis baixo posible do fuste para obter a súa extracción completa. Esta tarefa 
realízase normalmente na produción forestal, aínda que tamén é frecuente noutras actividades como a 
xardinería para cambiar especies ou sanealas.
Adóitase realizar con motoserras equipadas con motores de explosión de dous tempos.



A  Rebote 

> Traballar coa cadea correctamente afiada e tensada.

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> A ser posible, cortar coa parte da cadea en retroceso 
ou coa parte inferior da espada.

> Evitar traballar coa parte superior da punta da espada. 

> Extremar as precaucións ao introducir a espada nun 
corte xa comezado.

> Extremar as precaucións cando exista risco de cambio 
na posición do tronco ou peches de fendeduras do 
corte.

> Afastar obxectos que poidan ser rozados pola punta da 
espada. 

> Poñer o polgar arredor da asa dianteira. 

> Serrar unicamente con plena aceleración do motor. 

> Non agacharse demasiado ao traballar. 

> Non traballar por encima do ombreiro. 

> Empregar os equipos de protección individual 
axeitados.

B  Tiróns bruscos 

> Usar equipos de protección individual axeitados. 

> Suxeitar sempre a máquina firmemente con ambas as 
mans.

> Empregar as grampas da motoserra.

C  Vibracións

> Usar sempre as luvas. 

> Manter en bo estado os sistemas amortecedores da

motoserra. 

> Limitar o tempo de uso ou realizar descansos.

D  Retroceso 

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans. 

> A ser posible, cortar coa parte da cadea en retroceso.

> Adoptar a secuencia de cortes máis adecuada a cada 
situación. 

> Usar os equipos de protección individual axeitados.

E  Exceso de percorrido de corte

> Adecuar a forza, a aceleración e o arco de traxectoria 
dos cortes a cada situación.

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.

F  Desvío da traxectoria de corte

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.

> Vixiar a tensión a que están sometidos os elementos 
que se van serrar e aqueles alleos que poidan 
interferir.

> Usar os equipos de protección individual axeitados.

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



G  Rotura de cadea

> Non abusar da cadea de corte.

> Afiar a cadea regularmente. 

> Revisar os remaches e os elos. 

> Empregar sempre un calibrador para afiar os 
limitadores de profundidade (andarines).

H  Caídas, tropezóns, esvaróns

> Manter a zona de traballo o máis libre posible de 
obstáculos.

> Asentar firmemente os pés nunha posición segura.

> Nos desprazamentos, parar a motoserra e levala coa 
espada cara a atrás e coa funda da cadea posta ou, 
polo menos, activar o freo da cadea cando se realizan 
pequenos desprazamentos.

> Despexar de obstáculos as vías de escape e os 
arredores do tronco.

> Manter os sistemas de regulación da máquina sempre 
a punto, de tal xeito que cando a motoserra se atope ao 
ralentí, a cadea estea sempre parada.

> Empregar os equipos de protección individual 
axeitados.

Atrapamentos
> Estudar a dirección de caída e despexar vías de escape 

en dirección oposta.

> Evitar a presenza doutros operarios nunha distancia de 
2,5 veces a altura da árbore.

> Tratar de que na corta polo pé a árbore non quede 
suspendida noutras.

I  Sobreesforzos

> Manter unha boa hixiene postural.

> Non levantar pesos de máis de 25 kg e usar pancas na 
derriba das árbores.

> Limitar o tempo de manexo da máquina ou facer 
pausas durante o traballo. 

> Agarrar correctamente a máquina.

> Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros.

Proxeccións
> Usar os EPI necesarios.

> Manter a distancia de seguridade en presenza de 
outros operarios. 

> Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros.

J  Climatoloxía adversa

> Utilizar roupa axeitada segundo as condicións 
meteorolóxicas.

> Hidratarse convenientemente (con auga).

> Usar protector solar, se fose necesario.

> Establecer rotacións de traballo para diminuír a 
exposición.

Factores biolóxicos
> Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada; ademais, 

pode ser necesario o uso de máscara en caso de 
alerxia ao pole.

> Evitar picaduras coa utilización de luvas e botas.

> Trasladar urxentemente a un centro hospitalario, en 
caso de determinadas picaduras.

Golpes e cortes
> Realizar as operacións de mantemento coa máquina 

detida.

> Evitar os rebotes, retrocesos e desvíos da traxectoria.

> Non traballar máis dunha persoa na mesma árbore.

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> Nos desprazamentos, parar a máquina e levala coa 
espada cara a atrás e coa funda da cadea colocada, ou 
polo menos activar o freo da cadea cando se realizan 
pequenos desprazamentos.

> Empregar os equipos de protección individual 
necesarios e axeitados.

Ruído
> Manter en bo estado o escape e o silenciador.

> Usar protección auditiva.

Queimaduras/incendios
> Recargar sempre co motor parado.

> Non fumar durante a recarga e manter a máquina a 
distancia prudencial de calquera lume.

> Evitar os derramos de combustible.

> Arrancar o motor lonxe do lugar de recarga (3 metros).

> En caso de derramo, limpar a máquina e se é necesario 
mudar a roupa.

> Dispoñer dun extintor de incendios.

Antes de realizar calquera operación, 
equípese cos EPI necesarios.

Lembre!!!



No proceso do corte en toradas do fuste 
distínguense seis fases: operacións previas, 
acendido, recarga de combustible, transporte, 
corte en toradas e remate. Excepto a fase de corte, 
as restantes son comúns ao traballo habitual coa 
motoserra que se tratan no apartado número 1, “A 
motoserra”.

> Rutinas xerais
> Analizar as posibles tensións e, se fose 

necesario, realizar as marcas empezando a 
cortar polo lado de menor diámetro.

> Non traballar máis dunha persoa no tronco e 
impedir a presenza de espectadores na zona de 
traballo.

> Amarrar ben o sistema radicular en árbores 
arrincadas antes de torar o fuste.

> Traballar sempre desde o chan e despexar de 
atrancos a zona de traballo. Non subir nunca ao 
fuste.

> Antes de efectuar os cortes, asentar firmemente 
os pés e evitar situalos debaixo da área de caída 
das toradas.

> Utilizar xiratroncos para evitar esforzos.

> En pendentes, traballar desde o lado superior e 
comezar a cortar polo extremo situado no plano 
superior da árbore.

> En caso de que a espada quede aprisionada no 
fuste, parar o motor.

> Corte en toradas de troncos 
con tensións laterais

> Efectuar o corte dentro da curvatura e dende o 
lado do tronco que, ao liberarse, irá cara a diante 
e evitar o golpe de retroceso do outro tramo.

> Empezar co primeiro corte de descarga desde 
o lado interior da curvatura e rematar desde o 
exterior.

> Corte en toradas de  troncos 
sometidos a presión na parte 
superior

> Efectuar o corte de descarga de 1/3 do diámetro 
pola parte superior.

> Finalizar cun corte de separación de abaixo cara 
a arriba.

Con fustes cun diámetro superior á 
lonxitude da espada
> Efectuar un corte de 1/3 do diámetro no lado 

contrario do fuste.

> Dar o segundo corte de 1/3 do diámetro pola 
parte superior.

> Finalizar cun corte de separación de abaixo cara 
a arriba.

> Tora de troncos sometidos a 
presión na parte inferior

> Efectuar o corte de descarga de 1/3 do diámetro 
pola parte inferior.

> Finalizar cun corte de separación de arriba cara 
a abaixo.

Con fustes cun diámetro superior á 
lonxitude da espada
> Efectuar un corte de 1/3 do diámetro no lado 

contrario do fuste.

> Dar o segundo corte de 1/3 do diámetro pola 
parte inferior.

> Finalizar cun corte de separación de arriba cara 
a abaixo.

3 Corte en toradas coa 
motoserra

PROCEDEMENTO DA TAREFA

División do fuste das árbores, que foron cortadas polo pé, en toradas de diversas medidas, segundo o uso que 
se lle vaia dar á madeira nas empresas de primeira transformación, ou en toradas de pequeno tamaño para 
obter leña para os fogares.
Esta operación adóitase realizar con motoserras equipadas con motores de explosión de dous tempos.



A  Rebote

> Traballar coa cadea correctamente afiada e tensada.

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans. 

> A ser posible, cortar coa parte da cadea en retroceso 
ou coa parte inferior da espada. 

> Evitar o traballo coa parte superior da punta da espada.

> Extremar as precaucións ao introducir a espada nun 
corte xa comezado. 

> Extremar as precaucións cando exista risco de cambio 
na posición do tronco ou peche da fendedura do corte.

> Afastar os obxectos que poidan ser rozados pola punta 
da espada.

> Poñer o polgar arredor da asa dianteira.

> Serrar unicamente con plena aceleración do motor.

> Non agacharse en exceso ao traballar.

> Non traballar por riba dos ombreiros.

> Empregar equipos de protección individual axeitados.

B  Tiróns bruscos

> Empregar equipos de protección individual axeitados.

> Suxeitar firmemente a máquina coas dúas mans.

> Empregar as grampas da motoserra.

C  Vibracións

> Usar sempre as luvas.

> Manter en bo estado os sistemas amortecedores da 
motoserra.

> Limitar o tempo de uso ou realizar descansos.

D  Retroceso

> Suxeitar firmemente a máquina coas dúas mans.

> A ser posible, torar coa parte da cadea en retroceso.

> Adoptar a secuencia de cortes máis adecuada a cada 
situación.

> Usar os equipos de protección individual axeitados.

E  Desvío da traxectoria de corte

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.

> Vixiar a tensión a que están sometidos os elementos 
que se vaian serrar e aqueles alleos que poidan 
interferir.

> Usar os equipos de protección individual axeitados.

F  Exceso de percorrido de corte

> Adecuar a forza, a aceleración e o arco de traxectoria 
dos cortes a cada situación.

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.

G  Rotura de cadea

> Non abusar da cadea de corte.

> Afiar a cadea regularmente.

> Revisar os remaches e os elos.

> Empregar sempre un calibrador para afiar os 
limitadores de profundidade (andarines).

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



H  Caídas, tropezóns, esvaróns

> Manter a zona de traballo o máis libre posible de 
obstáculos.

> Asentar firmemente os pés nunha posición segura.

> Nos desprazamentos, parar a motoserra e levala coa 
espada cara a atrás e coa funda da cadea posta ou, 
polo menos, activar o freo da cadea cando se realizan 
pequenos desprazamentos.

> Non realizar os labores de corte en toradas sobre o 
tronco.

> Manter os sistemas de regulación da máquina sempre 
a punto, de tal xeito que se a motoserra se atopa ao 
ralentí a cadea estea sempre parada.

> Empregar os equipos de protección individual axeitados

Atrapamentos
> Non situar os pés debaixo da área de caída da torada.

> Traballar dende o lado superior da pendente.

> Evitar a presenza de persoas próximas á zona inferior 
cando exista risco de esvaróns e/ou de que roden as 
toradas.

Sobreesforzos
> Manter unha boa hixiene na postura.

> Non levantar pesos de máis de 25 kg e usar pancas 
para xirar os troncos.

> Limitar o tempo de manexo da máquina ou facer 
pausas durante o traballo.

> Agarrar correctamente a máquina.

> Non manexar a motoserra por riba dos ombreiros.

Proxeccións
> Usar os EPI necesarios.

> Se hai máis dun operario, manter a distancia de 
seguridade.

> Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros.

Climatoloxía adversa
> Empregar roupa axeitada segundo as condicións 

meteorolóxicas.

> Hidratarse convenientemente (con auga).

> Empregar protector solar se fose necesario.

> Establecer rotacións de traballo para diminuír a 
exposición.

Factores biolóxicos
> Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada e, mesmo, 

máscara en caso de alerxia ao pole.

> Evitar picaduras coa utilización de luvas e botas.

> Traslado urxente a un centro hospitalario, en caso de 
determinadas picaduras.

I  Golpes e cortes

> Realizar as operacións de mantemento coa máquina 
apagada.

> Evitar rebotes, retrocesos e desvíos da traxectoria.

> Non torar máis dun tronco ao mesmo tempo.

> Non torar máis dunha persoa no mesmo tronco.

> Suxeitar firmemente a máquina coas dúas mans.

> Parar a máquina nos desprazamentos e levala coa 
espada cara a atrás e coa funda da cadea colocada ou, 
polo menos, activar o freo da cadea cando se realizan 
pequenos desprazamentos.

> Empregar os equipos de protección individual 
necesarios e axeitados.

Ruído
> Manter en bo estado o escape e o silenciador.

> Usar protección auditiva.

Queimaduras/incendios
> Recargar sempre co motor apagado.

> Non fumar durante a recarga e manter a máquina a 
distancia prudencial de calquera lume.

> Evitar os derramos de combustible.

> Arrincar o motor lonxe do lugar de recarga (3 metros).

> En caso de derramo, limpar a máquina e, se é 
necesario, mudar a roupa.

> Dispoñer de extintor de incendios.

Antes de realizar calquera operación, 
equípese cos EPI necesarios.

Ollo!!!



Na tarefa de derrama distínguese seis fases: 
operacións previas, acendido, recarga, transporte, 
derrama e remate. Excepto a fase de derrama, as 
restantes fases son comúns ao traballo habitual 
que se realiza coa motoserra e que se tratan no 
apartado número 1, “A motoserra”.

> Rutinas xerais
> Procurar que a altura de traballo durante a 

derrama se atope entre os xeonllos e a cadeira, 
evitar colocar os pés onde caen as pólas e 
traballar sempre só.

> Colocar as mans aliñadas e rectas co antebrazo 
e manter as empuñaduras da motoserra 
firmemente cos polgares, comezando da parte 
máis grosa da árbore á máis estreita.

> Traballar sempre dende o chan, cos pés ben 
asentados e, se houbese pendente, facelo dende o 
lado superior.

> Durante o corte, procurar que a motoserra 
descanse na árbore e mesmo se poderá 
empregar a panca, co fin de aliviar esforzos. 

> En pólas grosas, hai que estudar as súas tensións 
para evitar que a espada quede aprisionada.

> É recomendable empregar o sistema da panca 
para pólas grosas e o do péndulo para as máis 
delgadas, eliminando as pólas superiores e 
laterais.

> Para eliminar as pólas inferiores, convén voltear 
o tronco; se as pólas quedan na parte lateral do 
tronco, hai que atacalas coa cadea en movemento 
de ida e, se quedan na parte superior do tronco, 
débense atacar coa cadea en retroceso.

> Método da panca
> Coa espada no lado contrario, cortar a póla coa 

parte de ida da cadea.

> Inclinar a espada cara á esquerda, apoiala sobre 
o tronco e cortar coa parte de ida da cadea.

> Volver a motoserra á posición vertical, apoiala 
entre o tronco e a coxa da perna e cortar a póla 
coa parte da volta da cadea.

> Mover a motoserra cara á póla seguinte, apoiala 
coa coxa da perna e cortar a póla coa parte de ida 
da cadea.

> Xirar a motoserra cara ao lado dereito por 
encima do tronco e cortar a póla coa parte de ida 
da cadea.

> Xirar a motoserra á súa posición vertical e cortar 
a póla coa parte de volta da cadea.

> Método do péndulo ou varrido
> Comezar polo lado no que se está situado, 

mover a motoserra cara á copa e cortar as 
pólas coa parte de ida da cadea nunha lonxitude 
aproximada de 80 cm.

> Mover a motoserra pola parte superior do fuste 
cara ao toco e cortar as pólas coa parte de volta 
da cadea.

> Volver a motoserra cara ao lado contrario no que 
se está situado, mover a motoserra cara á copa e 
cortar as pólas coa parte de ida da cadea.

> Mover os pés cara á copa o máis cerca posible 
das pólas máis próximas que se vaian cortar e 
repetir as etapas anteriores.

4 Corte de pólas coa 
motoserra

PROCEDEMENTO DA TAREFA

Corte das pólas da árbore cortada polo pé nun proceso coordinado, suave e continuo.
Realízase con motoserras que adoitan estar equipadas con motores de explosión de dous tempos.



A  Rebote

> Traballar coa cadea correctamente afiada e tensada. 

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> A ser posible, cortar coa parte da cadea en retroceso 
ou coa parte inferior da espada.

> Evitar traballar coa parte superior da punta da espada.

> Extremar as precaucións ao introducir a espada nun 
corte xa comezado.

> Extremar as precaucións cando exista risco de cambio 
na posición do tronco ou peches de fendeduras do 
corte.

> Afastar obxectos que poidan ser rozados pola punta da 
espada.

> Poñer o polgar arredor da asa dianteira.

> Serrar unicamente con plena aceleración do motor.

> Non agacharse demasiado ao traballar.

> Non traballar por encima do ombreiro.

> Empregar os equipos de protección individual 
axeitados.

B  Tiróns bruscos

> Usar equipos de protección individual axeitados.

> Suxeitar sempre a máquina firmemente con ambas as 
mans.

> Empregar as grampas da motoserra.

C  Vibracións

> Usar sempre as luvas. 

> Manter en bo estado os sistemas amortecedores da 
motoserra.

> Limitar o tempo de uso ou realizar descansos.

D  Retroceso

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> A ser posible, cortar coa parte da cadea en retroceso.

> Adoptar a secuencia de corte máis adecuada a cada 
situación.

> Usar os equipos de protección individual axeitados.

E  Exceso de percorrido de corte

> Adecuar a forza, a aceleración e o arco de traxectoria 
dos cortes a cada situación.

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.

F  Desvío da traxectoria de corte

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.

> Vixiar a tensión á que están sometidos os elementos 
que se van serrar e aqueles alleos que poidan 
interferir.

> Usar os equipos de protección individual axeitados

G  Rotura de cadea

> Non abusar da cadea de corte.

> Afiar a cadea regularmente.

> Revisar os remaches e os elos.

> Empregar sempre un calibrador para afiar os 
limitadores de profundidade (andarines).

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



H  Caídas, tropezóns, esvaróns

> Manter a zona de traballo o máis libre posible de 
obstáculos.

> Asentar firmemente os pés nunha posición segura.

> Nos desprazamentos, parar a motoserra e levala coa 
espada cara a atrás e coa funda da cadea posta ou, 
polo menos, activar o freo da cadea cando se realizan 
pequenos desprazamentos.

> Non realizar os labores de derrama sobre o tronco.

> Manter os sistemas de regulación da máquina sempre 
a punto, de tal xeito que cando a motoserra se atope ao 
ralentí, a cadea estea sempre parada.

> Empregar os equipos de protección individual 
axeitados.

Atrapamentos
> Evitar ter os pés na área de caída das pólas.

> Traballar dende o lado superior da pendente.

> Evitar a presenza de persoas próximas á zona inferior 
cando exista risco de esvaróns e/ou de que roden os 
troncos.

I  Sobreesforzos

> Manter unha boa hixiene postural.

> Non levantar pesos de máis de 25 kg e usar pancas 
para xirar os troncos.

> Limitar o tempo de manexo de máquina ou facer 
pausas durante o traballo.

> Agarrar correctamente a máquina.

> Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros.

Proxeccións
> Usar os EPI necesarios.

> Manter a distancia de seguridade na presenza doutros 
operarios.

> Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros.

Climatoloxía adversa
> Utilizar roupa axeitada segundo as condicións 

meteorolóxicas.

> Hidratarse convenientemente (con auga).

> Usar protector solar, se fose necesario.

> Establecer rotacións de traballo para diminuír a 
exposición.

Factores biolóxicos
> Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada; ademais, 

pode ser necesario o uso de máscara en caso de 
alerxia ao pole.

> Evitar picaduras coa utilización de luvas e botas.

> Trasladar urxentemente a un centro hospitalario, en 
caso de determinadas picaduras.

Antes de realizar calquera operación, 
equípese cos EPI necesarios.

Lembre!!!

J  Golpes e cortes

> Realizar as operacións de mantemento coa máquina 
detida.

> Evitar os rebotes, os retrocesos e os desvíos de 
traxectoria.

> Non derramar máis dunha persoa na mesma árbore.

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> Nos desprazamentos, parar a máquina e levala coa 
espada cara a atrás e coa funda da cadea. colocada, ou 
polo menos activar o freo da cadea cando se realizan 
pequenos desprazamentos.

> Empregar os equipos de protección individual 
necesarios e axeitados.

Ruído
> Manter en bo estado o escape e o silenciador.

> Usar protección auditiva.

Queimaduras/incendios
> Recargar sempre co motor parado.

> Non fumar durante a recarga e manter a máquina á 
distancia prudencial de calquera lume.

> Evitar os derramos de combustible.

> Arrancar o motor lonxe do lugar de recarga (3 metros).

> En caso de derramo, limpar a máquina e, se é 
necesario, mudar a roupa.

> Dispoñer dun extintor de incendios.



5 Poda en altura con 
medios mecánicos

PROCEDEMENTO DA TAREFA

A tarefa de poda en altura pódese realizar coa 
motoserra ou coa podadora. Os procedementos son 
moi similares para ambas as máquinas, polo que só 
se detallan as diferenzas con respecto ao manexo 
xeral da motoserra.

MOTOSERRA
> Operacións previas
> Planificar o traballo.

> Levar todo o equipo auxiliar que se requira 
(elementos elevadores, escaleiras, estadas) e 
colocar os EPI necesarios.

> Realizar o mantemento seguindo as instrucións 
do fabricante.

> Verificar o correcto funcionamento dos equipos 
que se van empregar e dos elementos de 
seguridade.

> No caso de traballar cerca de liñas eléctricas, 
manter as distancias de seguridade.

> Elevación e desprazamentos
> Asegurar a estabilidade dos medios de elevación 

(escaleiras, plataformas...) antes de subir. 

> Fixar o arnés de seguridade nas plataformas ou 
na árbore.

> Non traballar nunca en posturas forzadas nin 
soltar o arnés para alcanzar as pólas.

> Realizar os desprazamentos da plataforma a 
unha velocidade adecuada, co operario sempre 
suxeito a ela coa eslinga.

> Corte das pólas
> Cortar sempre que sexa posible coa parte inferior 

da cadea da motoserra para evitar o rebote.

> Estudar a caída natural das pólas e, se son moi 
grosas, facer a poda segundo os cortes da figura 
para evitar esgazaduras, para o que se ha ter 
en conta que o corte 2 será total ou ata que 
rompa a póla cara ao corte 1. Posteriormente, 
procederase co corte 3 para diminuír o toco.

> Facer os desprazamentos co arnés enganchado á 
plataforma ou á propia árbore e co freo de cadea 
da motoserra accionado.

> Non realizar cortes por encima da altura dos 
ombreiros.

PODADORA EN ALTURA

> O arranque debe realizalo unha soa persoa coa 
máquina no chan (nunca con ela suspendida) e 
verificarase que o elemento de corte non estea en 
contacto co chan nin con ningún obxecto.

> Empregar un arnés dobre con dispositivo de 
soltado rápido e axustalo en función da estatura 
do operario.

> Colocar a man esquerda no guiador tubular 
pechado e a man dereita na empuñadura de 
mando. Dirixir o elemento de corte sobre as pólas 
que se van cortar e proceder de igual forma que 
coa motoserra.

> No transporte, en desprazamentos curtos, levar a 
máquina colgada do cinto e equilibrada.

Eliminación de pólas sobrantes das árbores mediante o uso da motoserra ou da podadora. No caso de realizala 
coa motoserra, o operario ascenderá ata a copa da árbore para o que empregará elementos elevadores 
situados paralelos á árbore, dende os que pode realizar o traballo ou subir directamente á copa da árbore para 
traballar nela. A podadora permite realizar o traballo dende o chan por medio dunha pértega, equipada cunha 
serra similar á da motoserra.



A  Rebote 

> Traballar coa cadea correctamente afiada e tensada.

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> A ser posible, cortar coa parte da cadea en retroceso 
ou coa parte inferior da espada.

> Evitar traballar coa parte superior da punta da espada.

> Extremar as precaucións ao introducir a espada nun 
corte xa comezado.

> Extremar as precaucións cando exista risco de cambio 
na posición do tronco ou peches de fendeduras do 
corte.

> Afastar obxectos que poidan ser rozados pola punta da 
espada.

> Poñer o polgar arredor da asa dianteira.

> Serrar unicamente con plena aceleración do motor.

> Non traballar por enriba dos ombreiros.

> Empregar os equipos de protección individual 
axeitados.

B  Tiróns bruscos

> Usar equipos de protección individual axeitados.

> Suxeitar sempre a máquina firmemente coas dúas 
mans.

> Empregar as grampas da motoserra.

C  Vibracións

> Manter en bo estado os sistemas amortecedores da 
motoserra.

> Empregar sempre luvas.

> Limitar o tempo de uso ou realizar descansos.

D  Retroceso

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> A ser posible, cortar coa parte da cadea en retroceso.

> Adoptar a secuencia de corte máis adecuada a cada 
situación.

> Usar os equipos de protección individual axeitados.

E  Exceso de percorrido de corte

> Adecuar a forza, a aceleración e o arco de traxectoria 
dos cortes a cada situación.

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.

F  Rotura de cadea

> Non abusar da cadea de corte.

> Afiar a cadea regularmente.

> Revisar os remaches e os elos.

> Empregar sempre un calibrador para afiar os 
limitadores de profundidade (andarines).

G  Desvío da
     traxectoria
     de corte

> Suxeitar con forza a máquina coas dúas mans.
> Vixiar a tensión á que están sometidos os elementos 

que se van serrar e aqueles outros alleos que poidan 
interferir.

> Usar os equipos de protección individual axeitados.

H  Caídas ao mesmo
     nivel e dende  
     altura, tropezóns,
     esvaróns

> Manter a zona de traballo o máis libre posible de 
obstáculos.

> Asentar firmemente os pés en posición segura na 
plataforma ou no chan.

> Nos desprazamentos, parar a máquina e levala coa 
espada cara a atrás e coa funda da cadea colocada ou, 
polo menos, activar o freo da cadea cando se realizan 
pequenos desprazamentos.

> Fixar adecuadamente o arnés de seguridade.

> Baixar das plataformas polos estribos e manter estes 
en bo estado.

> Manter o sistema de regulación da máquina sempre a 
punto, de tal xeito que cando a motoserra se atope ao 
ralentí, a cadea estea sempre parada.

> Utilizar os equipos de protección individual axeitados.

Atrapamentos
> Evitar a presenza doutros operarios ou persoas alleas 

na zona de traballo.

> Non realizar ningún traballo debaixo da área de caída 
das pólas.

> Manter un perímetro de seguridade arredor das 
plataformas elevadoras.

> Non traballar máis dunha persoa na mesma árbore.

I  Sobreesforzos

> Manter unha boa hixiene postural

> Non levantar pesos de máis de 25 kg. Se fose necesario 
solicitar axuda a un compañeiro.

> Limitar o tempo de manexo da máquina ou facer 
pausas durante o traballo.

> Agarrar correctamente a máquina

> Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros.

Proxeccións
> Usar os EPI necesarios.

> Se hai máis dun operario, manter a distancia de 
seguridade.

> Non manexar a motoserra por encima dos ombreiros.

Climatoloxía adversa
> Utilizar roupa axeitada segundo as condicións 

meteorolóxicas.

> Hidratarse convenientemente (con auga).

> Usar protector solar, se fose necesario.

> Establecer rotacións de traballo para diminuír a 
exposición.

Factores biolóxicos
> Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada; ademais 

pode ser necesario o uso de máscara en caso de 
alerxia ao pole.

> Evitar picaduras coa utilización de luvas e botas.

> Trasladar urxentemente a un centro hospitalario, en 
caso de determinadas picaduras.

Golpes e cortes
> Realizar as operacións de mantemento coa máquina 

detida.

> Evitar os rebotes, os retrocesos e os desvíos de traxectoria.

> Non traballar máis dunha persoa na mesma árbore. 

> Suxeitar a máquina firmemente coas dúas mans.

> En traballos na árbore, realizar os cambios de posición 
co freo de cadea conectado.

> Nos desprazamentos, parar a máquina e levala coa 
espada cara a atrás e coa funda da cadea colocada ou, 
polo menos, activar o freo da cadea cando se realizan 
pequenos desprazamentos.

> Empregar os equipos de protección individual 
necesarios e axeitados.

Ruído
> Manter en bo estado o escape e o silenciador.

> Usar protección auditiva.

Queimaduras/incendios
> Recargar sempre co motor parado.

> Non fumar durante a recarga e manter a máquina a 
distancia prudencial de calquera lume.

> Evitar os derramos de combustible.

> Arrancar o motor lonxe do lugar de recarga (3 metros).

> En caso de derramo limpar a máquina e, se é 
necesario, mudar a roupa.

> Dispoñer dun extintor de incendios.
Antes de realizar calquera operación, 
equípese cos EPI necesarios.

Lembre!!!

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



Equipo de protección individual (EPI)

Elementos de seguridade pasiva 

É recomendable dispoñer 
dunha caixa de primeiros 
auxilios.

Lembre!!!

O equipo de seguridade non é infalible! Ningunha roupa ou accesorio de 
seguridade ofrece unha protección absoluta contra as lesións e tampouco 
substitúe unha técnica de traballo segura. Polo tanto, é imprescindible observar 
minuciosamente os consellos de seguridade incluídos nas instrucións de uso do equipo 
de protección individual e da motoserra.

Lembre!!!

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Ter en conta en: 1 2 3 4 5



Traballos
con outras
máquinas

9

8

7

6
Roza coa rozadoira

Roza co tractor

Colleita de árbores coa procesadora

Corte e rachado de leña coa fendedora



> Operacións previas
> Planificar o traballo.

> Realizar o mantemento da máquina seguindo as 
instrucións do fabricante.

> Verificar o funcionamento da rozadoira e dos 
elementos de seguridade.

> Utilizar os elementos de corte recomendados 
polo fabricante.

> Transporte
> Apagar a máquina nos desprazamentos.

> Asegurar a máquina no vehículo, para evitar 
derramos de combustible e aceite ou baleirar os 
depósitos en recipientes para tal fin.

> Recarga
> Apagar o motor e deixalo arrefriar.

> Non fumar.

> Recargar o combustible en lugares ventilados e 
evitar verteduras.

> Colocación e axuste
> Axustar a altura da máquina en función da 

altura do operario, segundo as instrucións do 
fabricante.

> Acendido
> Colocar os equipos de protección individual 

necesarios para desenvolver o labor.

> Realizar por unha soa persoa e non tolerar a 
presenza doutras nun radio de15m.

> Realizar o acendido de xeito que o elemento 
de corte non bata no chan suxeitando o grupo 
motor.

> Roza
> Non retirar as proteccións.

> Manter a distancia de seguridade 15m.

> Seleccionar os elementos de corte e de traballo, 
en función da vexetación que se vai cortar.

> Con coitelas para cortar herba manexar a 
máquina como unha gadaña.

> Con coitelas trituradoras e de maleza atacar 
a vexetación de arriba a baixo sen levantar o 
elemento de corte por riba da cintura.

> Con coitelas de dentes de serra traballar no 
sector A do disco evitando sempre o C polo risco 
de rebote.

> Situar a máquina no lado dereito

> Apagar o motor nos desprazamentos.

Antes de usar a máquina, é de 
vital importancia coñecer o seu 
funcionamento e os sistemas de 
seguridade e protección.

Lembre!!!

6 Roza coa rozadoira

PROCEDEMENTO DA TAREFA

Corta e limpeza da vexetación herbácea, con matogueira ou con árbores de pequeno diámetro, mediante o 
emprego manual de ferramenta mecánica (de gasolina ou eléctrica), grazas aos distintos cabezais situados 
na parte final do tubo portaferramentas ríxido ou flexible.



E  Factores biolóxicos

> Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada; ademais, 
pode ser necesario o uso de máscara en caso de 
alerxia ao pole.

> Evitar picaduras coa utilización de luvas e botas.

> Trasladar urxentemente o operario a un centro 
hospitalario en caso de determinadas picaduras.

F  Sobreesforzos

> Abrochar e axustar adecuadamente o arnés.

> Non tirar bruscamente da máquina cando se produza 
un atasco.

> Manter un ritmo de traballo constante adaptado ás 
condicións individuais do traballador.

> Traballar en posición cómoda, flexionando as pernas e 
mantendo sempre as costas dereitas.

> Limitar o tempo de manexo e/ou realizar pausas.

A  Ruído

> Manter en bo estado o escape e o silenciador.

> Utilizar protectores de oído.

B  Proxeccións 

> Utilizar sempre o protector do accesorio cortante.

> Evitar o golpe de rebote e o contacto da serra ou da 
coitela con pedras.

> Non cortar co sector do disco comprendido entre as 12 
e as 15 horas.

> Non moverse polo monte coa máquina en 
funcionamento.

> Comprobar diariamente o estado da folla ou da coitela. 
Non soldar un disco danado.

> Desbotar a brida de apoio da folla se ten algunha greta 
ou rosca de axuste en mal estado.

> Asegurarse de que a folla non está en contacto co chan 
no acendido.

> Utilizar os equipos de protección individual axeitado.

C  Vibracións

> Limitar o tempo de manexo da máquina e/ou realizar 
pausas se o nivel de vibracións supera o límite 
permitido.

> Revisar o sistema antivibracións.

> Adaptar o útil de corte a cada tipo de traballo. Non 
empregar coitelas máis grandes das previstas polo 
fabricante.

> Empregar luvas de seguridade.

D  Golpes e cortes

> Suspender sempre a rozadoira do arnés durante o 
traballo.

> Deter o traballo cando se introducen pólas entre a 
coitela e o protector.

> Gardar unha distancia prudencial de seguridade con 
outros traballadores.

> Seguir as instrucións do fabricante para o cambio do 
accesorio cortante.

> Empregar luvas para o cambio e o afiado das coitelas.

> Non tocar a coitela co motor en marcha.

> Prestar atención ao movemento e á caída de troncos 
cando se lles dean os cortes polo pé.

> Utilizar os equipos de protección individual axeitados.

> Apagar o equipo e protexer a coitela durante os 
desprazamentos.

Só deben utilizar a máquina os profesionais 
capacitados e con experiencia

Ollo!!!

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



H  Queimaduras/ incendios

> Non acender a máquina no mesmo lugar onde se fixo a 
recarga.

> Non recargar co motor en marcha.

> Utilizar un recipiente con sistema antirrebordo.

> Non arrancar a máquina se se detectan fugas de 
combustible ou se hai risco de chispas.

> Deixar arrefriar a máquina antes de facerlle calquera 
axuste.

> Non tocar a reixa de saída de fumes.

> Limpar a máquina en caso de derramo e mudar a 
roupa, se fose necesario.

> Dispoñer de extintor no vehículo.

G  Caída ao mesmo nivel en 
     desprazamento e rozando

> Traballar cos pés ben asentados no chan.

> Pisar sobre chan seguro.

> Non correr coa máquina.

> Non deixar as ferramentas en lugares de paso nin en 
zonas nas que poidan caer.

> Usar botas ou zapatos de seguridade con sola 
antiesvarante.

Antes de realizar calquera operación, 
equípese cos EPI necesarios.

Lembre!!!

Equipo de protección 
individual (EPI)

Elementos de seguridade pasiva 

O equipo de seguridade non é infalible! Ningunha roupa ou accesorio de 
seguridade ofrece unha protección absoluta contra as lesións e tampouco 
substitúe unha técnica de traballo segura. Polo tanto, é imprescindible observar 
minuciosamente os consellos de seguridade incluídos nas instrucións de uso do equipo 
de protección individual e da rozadoira.

Lembre!!!

É recomendable dispoñer 
dunha caixa de primeiros 
auxilios.

Lembre!!!

I  Climatoloxía adversa

> Hidratarse convenientemente (con auga).

> Empregar roupa axeitada.

> Utilizar protección solar se fose necesaria.

> Establecer rotacións de traballo para poder descansar, 
ou diminuír a exposición.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN



> Operacións previas
> Planificar o traballo. 

> Realizar o mantemento das máquinas seguindo 
as instrucións do fabricante.

> Verificar o funcionamento dos equipos e dos 
elementos de seguridade.

> Enganche e desenganche do 
apeiro

> Estabilizar o apeiro. 

> Centrar o apeiro e o tractor e desconectar a 
marcha e a toma de forza.

> No caso de haber un axudante, non se 
interpoñerá entre o tractor e a máquina durante 
a manobra de enganche ou desenganche e 
manterase a un lado ata que o tractor estea 
inmobilizado. 

> Colocar os bulóns e os pasadores de 
seguridade, axustando o apeiro lonxitudinal 
e transversalmente e estabilizando os brazos 
inferiores do tractor.

> Colocar a xunta cardán coa toma de forza do 
tractor desconectada, comprobando o axuste 
de todos os pasadores e amarrando as cadeas 
antirrotación do tubo de protección.

> Conectar todas as conexións hidráulicas e 
eléctricas.

> Desprazamentos
> Antes de comezar o desprazamento, colocar a 

máquina en posición de transporte.

> Conducir á velocidade axeitada e respectar as 
normas de circulación.

> Roza
> Desprazar o tractor facendo faixas variables, 

segundo o ancho de roza, solapar unhas zonas 
coas outras, de tal xeito que a vexetación cortada 
quede máis ou menos uniforme.

> Traballar seguindo as curvas de nivel ata o 
máximo recomendado polo fabricante.

> Levar a rozadoira á altura recomendada polo 
fabricante (a máis baixa posible), para mellorar 
a estabilidade e, se fose necesario, lastrar o 
tractor.

> Inspección da máquina 
durante o proceso de roza
(se fose necesario)

> Poñer o tractor ao ralentí.

> Desembragar a árbore da toma de alimentación 
da máquina. 

> Apagar o tractor.

> Asegurar que non existe ningún elemento 
ou persoa que poida modificar as condicións 
anteriores (manipulación do tractor, mandos, 
freos, arranque etc.).

> Remate
> Desenganchar o apeiro nunha zona chá e libre de 

obstáculos e procederase de igual maneira que 
para o enganche, pero en orde inversa.

> Realizar as reparacións de mantemento limpando 
e comprobando os elementos de trituración.

7 Roza co tractor

PROCEDEMENTO DA TAREFA

Operación de eliminación da parte aérea das matogueiras leñosas e da vexetación adventicia non desexada 
ou eliminación de residuos forestais mediante apeiros (rozadoira) que poden ir suspendidos no tractor por 
medio do enganche a tres puntos ou axustados a un brazo hidráulico.
As rozadoiras toman o movemento da toma de forza do tractor ou do seu sistema hidráulico e empregan 
como elementos de corte coitelas, cadeas ou martelos montados sobre un eixe horizontal ou vertical.



F  Sobreesforzos

> Manter unha boa hixene postural.

> Limitar o tempo de manexo e/ou realizar pausas.

> Non manipular manualmente cargas superiores 
a 25 kg. Se é imprescindible, solicitar a axuda dun 
compañeiro.

G  Caídas, tropezóns e esvaróns

> Manter en bo estado e limpos os estribos, as escaleiras 
e as agarradoiras.

> Subir e baixar sempre de cara ao tractor polos lugares 
adecuados e facendo uso das agarradoiras.

> Non baixar do tractor sen antes detelo completamente.

> Usar botas ou zapatos de seguridade con sola 
antiesvarante.

H  Ruído e po

> Manter en bo estado o silenciador e o escape.

> Realizar a roza con tractores con cabina.

> Realizar a roza coas portas e coas ventás pechadas.

Vibracións
> A cabina debe dispoñer dun asento amortecedor que 

sexa regulable.

> Traballar a unha velocidade axeitada.

> Manter en bo estado os sistemas amortecedores do tractor.

A  Choque contra vehículos

> Cumprir as normas de circulación.

> Na vía pública, levar a máquina en posición de 
transporte.

> Dispoñer en bo estado e empregar os sistemas de 
visualización da máquina.

B  Atropelos

> Non baixar do tractor en marcha.

> Respectar a distancia de seguridade de traballo en 
referencia a outras persoas.

> De haber axudante para o enganche ou desenganche 
do apeiro, non permitir que se achegue ata deter o 
tractor.

C  Atrapamentos

> Non usar roupa frouxa nin levar o pelo solto.

> Non acceder á toma de forza cando estea en 
funcionamento.

> Manter a distancia de seguridade con outros operarios 
na operación de enganche e desenganche e durante o 
seu funcionamento.

> Non baixar nunca pola parte traseira da cabina do 
tractor.

> Desconectar a toma de forza en caso de abandonar o 
vehículo e colocar sempre as cadeas antirrotación.

> Realizar un mantemento axeitado das proteccións.

> Realizar o mantemento co tractor apagado e coa toma 
de forza desconectada. 

> Dispoñer de pórtico homologado ou cabina 
homologada.

> Empregar o cinto de seguridade cando o tractor 
dispoña de cabina ou pórtico.

D  Envorcadura

> Extremar as precaucións en camiños en mal estado e 
circular á velocidade axeitada.

> Dispoñer dos elementos de seguridade da máquina 
homologados: cabina ou pórtico.

> Usar o cinto de seguridade, sempre que o tractor 
dispoña de cabina ou pórtico.

> Manter a proporción entre o tractor e a rozadoira. Se é 
necesario, lastrar.

> Evitar traballar en curvas de nivel a máis do 20% de 
pendente.

> Nas ladeiras, realizar os cambios de sentido 
suavemente.

> Durante o labor de roza, levar a rozadoira o máis baixa 
posible para mellorar a súa estabilidade.

E  Queimaduras/ incendios

> Deixar arrefriar a máquina antes de facer calquera 
axuste nela.

> Non fumar durante as operacións de mantemento e 
recarga.

> Realizar a recarga de combustible nun lugar adecuado 
e co tractor apagado.

> Manter o combustible afastado de fontes de calor.

> Empregar luvas de seguridade.

> Dispoñer de extintor na máquina.

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



Equipo de protección 
individual (EPI)

Elementos de seguridade pasiva 

É recomendable dispoñer 
dunha caixa de primeiros 
auxilios.

Lembre!!!

I  Factores biolóxicos

> Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada; ademais, 
pode ser necesario o uso de máscara en caso de 
alerxia ao pole.

> Evitar picaduras coa utilización de luvas e botas.

> Trasladar urxentemente a un centro hospitalario, en 
caso de determinadas picaduras.

J  Golpes e cortes

> Estabilizar a máquina no enganche e desenganche e 
suxeitar de forma correcta todos os seus compoñentes 
móbiles.

> Realizar as operacións de mantemento e 
desatascamento co tractor apagado e coa toma de 
forza desconectada.

> Usar os EPI necesarios e adecuados.

Proxeccións
> Manter a distancia de seguridade con outras persoas.

> Non empregar tractores sen cabina homologada.

> Manter en bo estado de conservación as cadeas e as 
carcasas protectoras e non retiralas nunca.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

K  Climatoloxía adversa

> Hidratarse convenientemente (beber líquidos, 
preferentemente auga).

> Empregar roupa axeitada. 

> Empregar protector solar, se fose preciso. 

> Establecer rotacións de traballo para poder descansar 
ou diminuír a exposición.

Só deben utilizar a máquina os profesionais 
capacitados e con experiencia

Ollo!!!

Hai que empregar sempre ós EPI 
adecuados e necesarios.

Ollo!!!



> Operacións previas
> Planificar o traballo. 

> Realizar o mantemento das máquinas seguindo 
as instrucións do fabricante.

> Verificar o funcionamento dos equipos e dos 
elementos de seguridade.

> Condución
> Antes da posta en marcha, colocar o cabezal do 

procesador nunha posición de transporte.

> Suxeitar o cabezal da máquina forestal cos 
dispositivos habilitados para tal fin polo 
fabricante.

> Comprobar que se liberou o freo de 
estacionamento.

> En pendente, estender o brazo da procesadora e 
dirixilo cara a arriba para manter a estabilidade.

> Evitar conducir sobre árbores caídas ou sobre 
moreas de madeira.

> Derriba e procesamento
> Estacionar a procesadora de forma estable 

no terreo. En pendente, estacionar en liña de 
máxima pendente.

> Accionar o freo de estacionamento.

> Bascular o cabezal ata deixalo vertical e 
aproximarse á árbore que se cortará abrazándoa 
coas grampas, para o que se realizará o corte o 
máis abaixo posible e preto do chan.

> Mover o cabezal ata a posición horizontal, para 
controlar a caída da árbore; situalo enriba da 
plataforma do autocargador e, facendo xirar os 
rodetes, o fuste pasará polo interior do cabezal. 
A medida que avanza polo medio das coitelas 
situadas nas garras, irase espolando e tronzando 
á medida programada, de maneira que os troncos 
irán caendo na plataforma (no caso de que a 
máquina dispoña dela).

> Ao rematar, proseguir con outra árbore ata 
que non poida alcanzar máis árbores dende a 
posición na que se atopa o operario e ata que 
teña que mover a procesadora ata unha nova 
localización.

> Transporte
(se existe plataforma transportadora)

> Unha vez completada a carga, comprobar 
que está distribuída uniformemente e que 
está perfectamente asentada para realizar o 
transporte ao cargadoiro con seguridade.

> Amarrar a carga. 

> Transportar a velocidade moderada.

> Inspección da máquina 
durante o proceso da 
operación

> Seguir as indicacións do fabricante.

> Só o persoal autorizado e con suficiente 
experiencia efectuará os labores de mantemento 
e reparación.

> Parar o motor.

> Colocar o cabezal da máquina de forma segura e 
firme no chan.

> Liberar toda a presión hidráulica dos sistemas 
que se vaian reparar antes de proceder á 
reparación.

> Asegurar todas as pezas suspendidas antes de 
traballar debaixo delas.

> Protexer todos os bordos cortantes.

8 Colleita de árbores 
coa procesadora

PROCEDEMENTO DA TAREFA

Corta polo pé, derrama, tronza e desembosque das árbores. A procesadora é a máquina que pode 
desenvolver todas estas tarefas e, segundo a súa constitución técnica, a máquina pode levar tamén un 
autocargador cunha plataforma acoplada para o transporte dos troncos.



A  Choque contra vehículos

> Cumprir as normas de circulación.

> Na vía pública, levar a máquina en posición de 
transporte.

> Dispoñer en bo estado e empregar os sistemas de 
visualización da máquina.

B  Atropelos

> Respectar a distancia de seguridade de traballo en 
referencia a outras persoas.

> Non baixar da máquina con esta en marcha.

C  Atrapamentos

> Manter a distancia de seguridade con outros operarios 
durante o traballo da máquina.

> Non traballar nunca debaixo do cabezal co motor en 
marcha.

> Deter inmediatamente o traballo se calquera persoa se 
introducise na zona de perigo da procesadora, ou se se 
acerca a menos de 2 veces a lonxitude total da árbore 
máis grande cando vai unida ao brazo.

> Non sobrecargar o cabezal da procesadora.

> É necesaria unha boa coordinación e organización cos 
operarios que traballen arredor da máquina.

> Evitar a corta polo pé da árbore cando a cabina estea 
en liña coa dirección de aserrado.

D  Electrocucións

> Utilizar as técnicas aconselladas polo fabricante da 
procesadora.

> Manter as distancias de seguridade ás liñas eléctricas.

> Evitar, sempre que sexa posible, efectuar operacións 
coa procesadora en días de vento.

E  Envorcadura

> Revisar a información da localización, para o que se 
terá en conta principalmente a firmeza e a inclinación 
do terreo.

> Extremar as precaucións en camiños en mal estado e 
circular á velocidade axeitada.

> Evitar conducir sobre árbores caídas e sobre moreas 
de madeira.

> En zonas con pendente, non estacionar a procesadora 
en diagonal, senón na liña de máxima pendente.

> Dispoñer de cabina antienvorcadura.

> Usar o cinto de seguridade.

> Non utilizar a procesadora en punto morto.

> Non sobrecargar a plataforma de transporte.

> Non sobrecargar o cabezal da procesadora.

F  Queimaduras/ incendios

> Deixar arrefriar a máquina antes de facer calquera 
axuste nela.

> Non fumar durante as operacións de mantemento e 
recarga.

> Realizar a recarga de combustible nun lugar adecuado 
e coa máquina apagada.

> Manter o combustible afastado de fontes de calor.

> Empregar luvas de seguridade.

> Dispoñer dun extintor na máquina.

Riscos ergonómicos
> A cabina debe dispoñer dun asento que sexa regulable 

e que posúa un amortecemento cómodo e suficiente.

> Traballar sempre en posición cómoda.

> Empregar os equipos de protección individual 
necesarios.

> Non manipular manualmente cargas superiores 
a 25 kg. Se é imprescindible, solicitar a axuda dun 
compañeiro.

G  Caídas, tropezóns e esvaróns

> Manter en bo estado os chanzos da acceso á cabina da 
máquina.

> Subir e baixar sempre de cara á cabina da máquina 
polos lugares adecuados e facendo uso das 
agarradoiras.

> Non baixar da máquina sen antes detela 
completamente.

> Usar botas ou zapatos de seguridade con sola 
antiesvarante.

Proxeccións
> Non permanecer fronte á cadea da serra cando está 

funcionando.

> Manter todas as portas e ventás pechadas durante o 
funcionamento da máquina forestal.

Hai que empregar sempre ós EPI 
adecuados e necesarios.

Ollo!!!

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



Elementos de seguridade pasiva 

Cortes
> Empregar luvas de protección.

> Protexer todos os bordos cortantes (serras, coitelas 
etc.) que queden expostos no momento das reparacións 
e mantementos.

> Non permanecer fronte á cadea da serra cando está en 
funcionamento.

H  Factores biolóxicos

> Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada; ademais, 
pode ser necesario o uso de máscara en caso de 
alerxia ao pole.

> Evitar picaduras coa utilización de luvas e botas.

É recomendable dispoñer 
dunha caixa de primeiros 
auxilios.

Lembre!!!

É recomendable o uso de chaleco 
reflector nas persoas que axuden na 
tarefa.

Lembre!!!

A planificación da corta 
ten un papel decisivo na 
xestión da madeira e na 
seguridade laboral.

Lembre!!!

> Trasladar urxentemente o operario a un centro 
hospitalario en caso de determinadas picaduras.

> Traballar coas ventás e coas portas da máquina 
pechadas.

I  Golpes

> Non debe haber terceiras persoas na área de traballo 
da procesadora.

> Non transportar persoas na máquina.

> Asentar, distribuír e amarrar perfectamente a carga da 
plataforma de transporte.

> Evitar serrar por enriba do bordo inferior da ventá da 
cabina.

Equipo de protección 
individual (EPI)

Ruído e po
> A cabina estará insonorizada.

> Manter as portas e as ventás pechadas durante o 
funcionamento da máquina forestal.

J  Climatoloxía adversa

> A cabina debe estar climatizada e presurizada.

> Hidratarse convenientemente (beber líquidos, 
preferentemente auga).

> Empregar roupa axeitada.

> Empregar protección solar, se fose necesario.

> Manter as ventás e as portas pechadas durante o 
funcionamento da máquina forestal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN



> Operacións previas
> Planificar o traballo. 

> Realizar o mantemento das máquinas seguindo 
as instrucións do fabricante.

> Verificar o funcionamento dos equipos e dos 
elementos de seguridade.

> Enganche e desenganche do 
apeiro

> Estabilizar o apeiro.

> Unha vez centrado o apeiro e o tractor, 
desengrenar a marcha e a toma de forza.

> De haber un axudante, non se interpoñerá entre 
o tractor e a máquina durante a manobra de 
enganche ou desenganche e manterase a un lado 
ata que o tractor estea inmobilizado.

> Colocar os bulóns e os pasadores de seguridade, 
de xeito que o apeiro quede axustado lonxitudinal 
e transversalmente e os brazos inferiores do 
tractor estabilizados.

> Colocar a xunta cardán coa toma de forza do 
tractor desconectada, comprobar o axuste 
de todos os pasadores e amarrar as cadeas 
antirrotación do tubo de protección.

> Conectar todas as conexións hidráulicas e 
eléctricas.

> Corte e rachado de troncos
> Posicionar o tractor en superficie horizontal e co 

freo de estacionamento.

> Posicionar a fendedora sobre unha superficie 
horizontal, de xeito que quede apoiada nos tres 
pés sen que exista risco de envorcadura.

> O operador debe colocarse nunha zona lisa e sen 
obstáculos.

> Non manipular a máquina dúas persoas ao 
mesmo tempo.

> Manter a distancia de seguridade con outras 
persoas.

> Manter a distancia de seguridade co raio de 
acción da rampla cargadora para a elevación de 
troncos (se se dispón dela).

> Unha vez colocado o tronco na posición correcta, 
hai que retirarse da área de proxección do 
cilindro e colocarse en liña co mando de 
accionamento. Accionar o mando coas dúas 
mans e non manipular o tronco ata que chegue o 
cilindro ao final da carreira.

> Traballar co diámetro de tronco indicado polo 
fabricante.

> Non superar en ningún caso as revolucións de 
traballo da máquina indicadas polo fabricante.

> Desprazamentos
> Comprobar que a carga do eixe dianteiro do 

tractor nunca sexa inferior ao 20% do seu peso.

> Colocar, antes de acceder á vía pública, a 
máquina en posición de transporte e situar a 
rampla elevadora de troncos (se se dispón) 
nunha posición máis elevada.

> Circular á velocidade axeitada e respectando as 
normas de circulación.

> Inspección da máquina 
durante o proceso de corte e 
rachado 
(se fose necesario)

> Poñer o motor ao ralentí. 

> Desembragar a árbore da toma de alimentación 
da máquina. 

> Bloquear o tripuntal na posición requirida.

> Apagar o tractor.

> Asegurar que non existe ningún elemento 
nin persoa que poida modificar as condicións 
anteriores (manipulación do tractor, mandos, 
freos, arranque etc.)

> Remate
> Desenganchar o apeiro nunha zona chá e libre de 

obstáculos, proceder de igual maneira que para 
o enganche, pero en orde inversa.

> Facer as reparacións de mantemento, limpar e 
comprobar os elementos de corte.

9 Corte e rachado de leña 
coa fendedora

PROCEDEMENTO DA TAREFA

Tronza de troncos de madeira en pezas máis pequenas que oscilan entre os 20 e os 50 cm, e o seu 
posterior rachado de forma radial, mediante unha máquina que dispón dun equipo hidráulico potente 
e de alto rendemento, accionada pola transmisión dun tractor.



A  Choque contra vehículos

> Cumprir as normas de circulación. 

> Na vía pública, levar a máquina en posición de 
transporte. 

> Dispoñer en bo estado e empregar os sistemas de 
visualización da máquina.

B  Atropelos 

> Non baixar do tractor en marcha.

> Situar o tractor co freo de estacionamento accionado 
nas operacións de funcionamento da fendedora.

> Respectar a distancia de seguridade de traballo 
respecto a outras persoas, así como a distancia de 
seguridade no enganche e desenganche.

> No caso de que haxa axudante para o enganche e o 
desenganche do apeiro, non se pode permitir que se 
achegue ata que o tractor se deteña.

C  Atrapamentos

> Non usar roupa frouxa nin levar o pelo solto.

> Non acceder á toma de forza cando esta estea en 
funcionamento.

> Manter a distancia de seguridade con outros operarios 
na operación de enganche e desenganche.

> Non introducir, en ningún caso, a man na área de 
acción do cilindro da máquina.

> Non baixar nunca pola parte traseira da cabina do 
tractor.

Vibracións
> A cabina debe dispoñer dun asento amortecedor que 

sexa regulable.

> Circular á velocidade adecuada.

> Manter en bo estado os sistemas amortecedores do 
tractor.

D  Envorcadura

> Extremar as precaucións en camiños en mal estado e 
circular á velocidade axeitada.

> Dispoñer dos elementos de seguridade da máquina 
homologados: cabina ou pórtico.

> Usar o cinto de seguridade sempre que o tractor 
dispoña de cabina ou pórtico.

E  Queimaduras/ incendios

> Deixar arrefriar a máquina antes de facer calquera 
axuste nela.

> Non fumar durante as operacións de mantemento e 
recarga.

> Realizar a recarga de combustible nun lugar adecuado 
e co tractor apagado.

> Manter o combustible afastado de fontes de calor.

> Empregar luvas de seguridade.

> Dispoñer de extintor de incendios na máquina.

F  Sobreesforzos

> Dispoñer de elementos auxiliares de axuda sempre que 
sexa posible (rampla cargadora para a elevación de 
troncos).

> Manter unha boa hixiene postural. 

> Limitar o tempo de manexo e/ou realizar pausas.

> Empregar os equipos de protección individual necesarios.

> Non manipular manualmente cargas superiores a 25 kg 
e, se é imprescindible, solicitar a axuda dun compañeiro.

G  Caídas, tropezóns e esvaróns

> Manter limpos e en bo estado de conservación os 
estribos, as escaleiras e as agarradoiras.

> Subir e baixar sempre de cara á cabina da máquina 
polos lugares adecuados e usar as agarradoiras.

> Non baixar do tractor sen antes detelo completamente.

> Manter a zona libre de obstáculos. 

> Traballar cos pés ben asentados no chan. 

> Pisar sobre chan seguro.

> Usar botas ou zapatos de seguridade con sola antiesvarante.

H  Cortes

> Empregar luvas de espesor elevado cuxo material 
e textura non permitan a penetración de estelas 
procedentes da madeira.

RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS



Equipo de protección 
individual (EPI)

Elementos de seguridade pasiva 

É recomendable dispoñer 
dunha caixa de primeiros 
auxilios.

Lembre!!!

> Non manipular o tronco ata que chegue o cilindro ao 
final da carreira.

> Non traballar cun diámetro superior do tronco ao 
indicado polo fabricante para evitar o perigo de atasco 
na coitela.

Factores biolóxicos
> Utilizar lentes e roupa de traballo adecuada; ademais, 

pode ser necesario o uso de máscara en caso de 
alerxia ao pole.

> Evitar picaduras, para o que se han utilizar luvas e 
botas.

> Traslado urxente a un centro hospitalario, en caso de 
determinadas picaduras.

I  Golpes

> Estabilizar a máquina e suxeitar de forma correcta 
todos os seus compoñentes móbiles no enganche e 
desenganche.

Hay que pregar sempre os EPI 
adecuados e necesarios.

Ollo!!!

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

> Colocar axeitadamente a fendedora en posición 
horizontal e asentala no chan nos tres pés de apoio.

> Manter a zona de traballo limpa e ordenada.

> Realizar as operacións de mantemento e 
desatascamento co tractor apagado e coa toma de 
forza desconectada.

> Usar os equipos de protección individual axeitados.

J  Ruído e po

> Manter en bo estado o silenciador e o escape.

> Circular coas portas e coas ventás pechadas.

> Empregar os protectores auditivos, se fose necesario.

Proxeccións
> Empregar os equipos de protección individual 

necesarios.

> Unha vez colocado o tronco na posición correcta da 
máquina, retirarse da área de proxección do cilindro e 

colocarse en liña co mando de accionamento.

> Manter a distancia de seguridade da máquina.

K  Climatoloxía adversa

> Hidratación (beber líquidos, preferentemente auga).

> Empregar roupa axeitada.

> Empregar crema solar de alta protección.

> Establecer rotacións de traballo para descansar, ou 
diminuír a exposición.




