
31 Dicas de Operação de Empilhadeiras 

 

 

1. Não faça qualquer alteração em sua empilhadeira, uma pequena mudança pode alterar toda a 

capacidade de seu equipamento; 

2. O ponto de gravidade “CG” é o principal responsável pelo equilíbrio da empilhadeira; 

3. Nunca deixe um funcionário que não tenha treinamento válido em conformidade com a lei NR-11 

operar uma empilhadeira; 

4. É necessário utilizar cinto de segurança; 

5. A velocidade de uma empilhadeira chega à 20Km/h; 

6. Siga corretamente as instruções do fabricante; 

7. Os garfos devem sempre estar na posição horizontal e a torre na posição vertical quando for 
descarregar ou carregar; 

8. Deixe os garfos na posição perpendicular até que o material encoste na torre, para somente 
depois levantar os garfos; 

9. Nunca use carga num só dos garfos, sua empilhadeira foi planejada para transporte nos dois 
garfos juntos, isso danifica seu equipamento e diminui a vida útil dele; 

10. Não empurre ou tente puxar qualquer material com os garfos da empilhadeira. Isso pode entortar 
e danificar sua máquina; 

11. Cuidado quando estiver carregando a empilhadeira para que nenhum operador ou pedestre fique 

embaixo dos garfos; 

12. Para empilhar tambores, entre os tambores utilize chapas de madeira e não ultrapasse 3 camadas 

na pilha; 

13. O limite para empilhar chapas é de 2 metros de altura; 

14. Observe o alinhamento e distancia entre as pilhas que deve ser de 50 cm da parede e 5 cm entre 
elas; 

15. Para ajustar a carga, pare a empilhadeira. Nunca arrume a carga com a empilhadeira em 
movimento ou através da coluna; 

16. Cuidado para não ultrapassar o limite da capacidade da máquina. As rodas traseiras não podem 

perder o contato com o piso, correndo o risco de tombar; 

17. Carregue e descarregue o caminhão sempre do mesmo lado; 

18. Sempre verifique se o freio e a marcha estão desengatados quando for ligar a empilhadeira; 

19. Em caso de ondulações ou piso molhado, diminua a velocidade; 

20. Nunca use contrapeso; 

21. Sinalize com buzina, se necessário, quando tiver pessoas ao redor, para evitar sustos e acidentes. 

22. Não faça manobras difíceis, nem provoque situações de risco. 

23. Cuidado com a velocidade; 

24. Quando estiver dirigindo ou abastecendo a empilhadeira, não fume. 

25. O volante deve estar sempre seguro com as duas mãos. Salvo em manobras ou acionamento de 
comandos; 

26. Use calçados, luvas e todos os equipamentos de segurança necessários; 



27. Mantenha a máquina sempre limpa, piso sem óleo e partes fixas sempre limpas e lubrificadas e a 
verificação de óleo deve ser feita em um lugar plano; 

28. Somente um técnico habilitado poderá fazer reparos no motor ou qualquer outro reparo; 
Comunicar qualquer alteração na máquina diretamente ao responsável; 

29. Dirija a máquina em marcha ré quando não tiver visão frontal; 

30. Ande para frente sempre que a empilhadeira não estiver carregada. 

31. Pare a máquina para fazer qualquer reversão, você pode danificar a máquina se fizer isso em 
movimento; 

 


