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Precauções gerais de segurança
 O trator agrícola é a 

fonte de potência mais im-
portante do meio rural, con-
tribuindo para o desenvolvi-
mento e avanço tecnológi-
co dos sistemas agrícolas 
de produção de alimentos 
e também de fontes alter-
nativas de energias reno-
váveis, tais como o álcool 
e o biodiesel. A utilização 
correta do conjunto moto-
mecanizado, trator- equipa-
mento, pode gerar uma sig-
nifi cativa economia de consumo de energia e, 
portanto, menor custo operacional e maior lu-
cro para a empresa. 

O operador deverá estar familiarizado com to-
dos os comandos e controles existentes na máqui-
na antes de iniciar a sua operação. É necessário 
que o operador leia atentamente todo o conteú-
do do manual de operação do trator. Nele encon-
tram-se as informações necessárias para todos 

os procedimentos a serem realizados com o tra-
tor. O mesmo vale para os equipamentos utiliza-
dos, pois muitos necessitam de cuidados e ma-
nuseios específi cos.

Nas máquinas agrícolas em geral, dispostos 
ao longo da sua estrutura, encontram-se adesi-
vos de segurança com palavras tais como: Peri-
go, Advertência, Aviso, Alerta, entre outros. Abai-
xo listamos as mais comuns:

OS SEGREDOS PARA OPERAÇÃO 
SEGURA COM MÁQUINAS AGRICOLAS
O número de acidentes envolvendo Máquinas Agrícolas no Brasil vem 
crescendo a cada ano. Desde 2010 o Laboratório de Investigação de 
Acidentes com Máquinas Agrícolas-LIMA, monitora e cataloga os diversos 
acidentes que ocorrem com essas máquinas no Brasil e no exterior e com 
base nessas informações vamos publicar a partir desta edição uma série de 
artigos sobre os Segredos para uma Operação Segura de Máquinas Agrícolas. 
Boa Leitura.

A TECNOLOGIA AGRÍCOLA
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• PERIGO: Indica uma situação de perigo 
imediato que, se não evitada, poderá re-
sultar em morte ou em ferimentos gra-
ves. A cor associada ao Perigo é a VER-

MELHA.

• AVISO: Indica uma situação de perigo po-
tencial que, se não evitada, poderá re-
sultar em ferimentos graves. A cor as-
sociada ao Aviso é a LARANJA.

•  CUIDADO: Indica uma situação de peri-
go potencial que, se não evitada, pode-
rá resultar em ferimentos leves ou mo-
derados. Também pode ser usada para 
alertar contra práticas inseguras. A cor 
associada ao Cuidado é a AMARELA.

A estrutura de proteção ao capotamento (EPC) 
é uma estrutura instalada diretamente sobre o tra-
tor, cuja finalidade é proteger o operador em caso 
de tombamento. Esta estrutura é dimensionada 
para suportar o peso do trator e em caso de tom-
bamento evitará que o operador seja esmagado 
na plataforma de operação.

A eficiência da estrutura de proteção ao capo-
tamento de um trator é estabelecida com o uso 
do cinto de segurança. Caso o operador não es-
teja utilizando o cinto de segurança no momento 
do acidente, ele poderá ser arremessado e acabar 
sendo esmagado pela própria estrutura de proteção 
ou mesmo pelo próprio trator. Nunca use o cinto 
de segurança se o trator não possuir EPC, pois, 

no capotamento da máquina, o operador neces-
sita pular da mesma evitando seu esmagamento.

Para o trator equipado com EPC e levando 
em consideração que o operador esteja utilizando 
o cinto de segurança, em caso de capotamento, 
recomenda-se que o operador segure firmemen-
te no volante e somente tente sair após a parada 
total do trator; jamais tente pular do trator quan-
do o mesmo estiver tombando.

O cinto de segurança de um trator tem a fun-
ção de garantir a adequada fixação do operador ao 
banco. Deve ser usado sempre que o operador for 

Fonte: Massey Ferguson

Fonte: Massey Ferguson
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iniciar o deslocamento com a máquina, porém, a 
estrutura do cinto permite uma adequada mobili-
dade para desenvolver seu trabalho corretamen-
te em condições normais. JAMAIS inicie a ope-
ração do trator sem antes colocar e ajustar cor-
retamente o cinto de segurança.

Acesse a plataforma de operação do trator 
sempre pelo lado esquerdo, pois, na maioria dos 
tratores agrícolas, este lado apresenta condições 
favoráveis de acesso tais como: escadas, puxa-
dores e apoiadores de mão, além dos controles 
do sistema hidráulico, do acelerador de pé e dos 
freios estarem posicionados para que se possa 
evitar um esbarro acidental nos pedais e alavan-
cas ocasionando quedas de cima da máquina. 
Para subir, segure nos puxadores fixados nas la-
terais do lado esquerdo do trator e os pés nas es-
cadas. Nunca suba segurando no volante da má-
quina, evitando danos no mecanismo.

Desça sempre de costas colocando as mãos 
nos apoios laterais e os pés nas escadas, JAMAIS 
DESÇA DE FRENTE ou PULE DO TRATOR. Mui-
tos acidentes graves acontecem quando o ope-
rador ignora ou não adota este procedimento.

Mantenha a plataforma de operação e as es-
cadas de acesso a mesma, livres de graxa, lama, 
sujeira e objetos que atrapalhem o acesso do ope-
rador. Isto evitará possíveis escorregões e que-
das de cima do trator.

JAMAIS transporte pessoas no trator além do 
operador. Esta é uma prática perigosa e PROIBI-
DA pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois a pla-
taforma de operação, as estruturas de proteção 
ao capotamento e o cinto de segurança do trator 
oferecem segurança apenas ao operador do tra-
tor e não ao passageiro.

Atualmente, a maioria dos tratores apresen-
tam assentos com regulagem de altura e rigidez. 
Antes de iniciar o trabalho com o trator, ajuste as 
distâncias entre os membros superiores e inferio-
res em relação aos comandos do trator. Os braços 
devem formar um ângulo de 90° com os antebra-
ços proporcionando maior conforto ao operador.
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dem causar sérios riscos à saúde de quem esti-
ver neste local, podendo levá-las a morte.

Durante a operação do trator, o operador não 
deve descansar o pé sobre o pedal da embrea-
gem, pois isso acarretará um desgaste prematu-
ro da mesma. A embreagem somente deve ser 
utilizada para as trocas de marcha, iniciar o movi-
mento e a parada total do trator.

Ao parar o trator, desligue o motor, aplique o 
freio de estacionamento e puxe o estrangulador. 
Caso tenha algum implemento acoplado no siste-
ma de engate de três pontos, abaixe-o até tocar 
o solo e retire a chave da ignição antes de des-
cer do trator. NUNCA deixe as chaves no conta-
to, pois pode ocorrer o acionamento acidental do 
trator por pessoas não autorizadas.

Ao realizar a manutenção na estrutura de pro-
teção ao capotamento (EPC), utilize somente pe-
ças originais e JAMAIS FAÇA FUROS ou SOLDAS 
NA ESTRUTURA. Este procedimento reduzirá a 
resistência do material, influenciando sua eficiên-
cia, podendo até, esmagar o operador em caso 
de capotamento.

Antes de funcionar o trator e iniciar sua mo-
vimentação, verifique se há pessoas, animais ou 
obstáculos ao seu redor. Este procedimento pode 
evitar possíveis atropelamentos.

JAMAIS permaneça com o motor do trator 
em funcionamento em locais fechados ou com 
pouca ventilação. Os gases do escapamento po-

Fonte: UFRRJ.

Fonte: Massey Ferguson.

Retire a chave da ignição antes de descer do trator.
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Ao realizar serviços de reboque com o tra-
tor, somente deve ser utilizada a barra de tração 
para ancorar o cabo ou cambão. Nunca utilize a 
viga C do terceiro ponto do sistema hidráulico, 
com isso, evita-se que o trator empine e tom-
be para trás.

Fonte: Massey Ferguson




