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RESUMO

O modo operacional das empresas tem sofrido alterações e vindo a evoluir no que 

respeita ao uso de substâncias perigosas ou até mesmo na utilização de novas 

tecnologias.

Esta evolução acarreta novos riscos e exige um desenvolvimento, pelas empresas, de 

condições de Segurança e Saúde Ocupacional (Miguel, 1998).

A Agricultura está, por vezes, relacionada a acontecimentos com resultados 

prejudiciais para a saúde dos agricultores. A presente dissertação "Segurança no 

Trabalho, nas Operações Com Tratores Agrícolas" tem como objetivo contribuir para a 

informação e sensibilização dos riscos de maior gravidade, e frequentes nas diferentes 

situações de trabalho desenvolvidas pelo operador de maquinaria agrícola, bem como 

a divulgação das medidas mais adequadas à prevenção, de modo a reduzir o número 

de acidentes na agricultura.

Com vista à concretização da presente dissertação, foi possível contar com a 

colaboração de cinco explorações agrícolas sediadas no concelho de Beja. Em todas 

elas a utilização de maquinaria agrícola com tração é uma constante. Com vista a 

atingir o objetivo final, foi necessário definir algumas etapas sendo elas, o 

levantamento dos perigos, entrevistas com os colaboradores, observação visual das 

rotinas de trabalho com o intuito ao preenchimento de uma lista de verificação que 

será o ponto de partida para a aplicação do método de avaliação Método de Avaliação 

de Riscos e de Acidentes no Trabalho (MARAT). Como trabalho futuro, são 

apresentadas medidas de controlo com vista a minimizar o impato que esta atividade 

tem na saúde dos seus operadores.

Palavras Chave: Segurança no Trabalho; Operações com Tratores Agrícolas; Perigos; 
Riscos; Avaliação de Riscos
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ABSTRACT

The way that large corporate management is changing thru out the years is becoming 

very dangerous in what concerns to the user of toxic Chemicals and also with the use 

of new IT technologies.

This Evolution brings on new risks and requires and upgrade development from the 

corporations involved with Health and Safety at Work. (Miguel,1998)

Farming is sometimes related to health hazards in wich concers the Farms Health. This 

Essay " Safety on Handling an agriculture tractor ", has the objetive of contribute to 

the information and awareness of the hazards involved on the handling of heavy 

machinery ,and also to prevent future grave situations on the work, so that we ca 

prevent future work accidents.

The Objective of this essay is to prevent future agricultural hazards involving heavy 

machinery, so i could relay with the help of 4 main farming corporate of the county of 

Beja. In all those companies the use of heavy agricultural machinery is used. 

For the final goal to be achieved i had some steps to complete, such as inquiries to the 

farms, i had to check out if they had hazardous maps , and also placed myself to the 

farms so that i could check the vehicles' and the machinery, so that with all the 

information gathered i could use the MARAT system.

As future work, control measures are presented in order to minimize the impact this 

activity has on the health of its operators.

Keywords: Safety at work, Handling agricultural vehicles, Hazards and risks, Safety 
evaluation
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1. INTRODUÇÃO

Hoje em dia a vertente humana assume um papel preponderante na atividade laboral, 

seja ela qual for. Outrora este era um papel insignificante, dando-se maior relevância à 

produtividade, deixando as condições de trabalho para último plano. Continua a ser a 

produtividade uma das principais preocupações das organizações, no entanto, após se 

verificar que a produtividade também é afetada pela adequação do trabalho e a sua 

envolvente ao Homem, começou a adotar-se outra visão em relação às condições de 

trabalho a que os trabalhadores estão sujeitos. Assim, surgiu a Segurança e a Higiene 

no Trabalho (SHT), estando esta estreitamente relacionada com o fim de garantir 

condições de trabalho, que proporcionem não só um nível de segurança e saúde dos 

colaboradores de uma empresa, mas também a adequação do trabalho ao Homem de 

forma vantajosa para o trabalhador e para a empresa.

As normas legislativas em vigor no domínio da SHT têm como objectivo promover a 

redução ao mínimo dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. Todavia, 

apesar de existir uma panóplia de leis, regulamentos, e mesmo de sanções, o número 

de acidentes de trabalho e a incidência das doenças profissionais são ainda demasiado 

elevados. Os acidentes de trabalho e as doenças profissionais estão frequentemente 

associados a más práticas de gestão. Uma boa gestão implica a utilização ótima dos 

recursos disponíveis, pelo que é indispensável dispor de um local de trabalho seguro 

que permita proteger a saúde e segurança dos trabalhadores, melhorar a confiança e a 

motivação e promover a qualidade da produção, contribuindo assim para um melhor 

desempenho da empresa. A agricultura é um setor de atividade económica com 

elevados índices de sinistralidade e que não tem beneficiado de qualquer apoio para 

contrariar esta situação, constituindo o único grande setor de atividade praticamente 

ignorado pela ação normativa, o que se traduz pela quase ausência de regulamentos 

específicos, ao contrário do que sucede com os setores secundários e terciário. A 

generalidade das empresas agrícolas não se encontra ainda sensibilizada para uma 

prática efetiva da aplicação das regras da segurança e saúde no local de trabalho, 

sendo assim fundamental implementar a adopção de estratégias de prevenção
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de riscos profissionais, conducentes à estruturação, desenvolvimento e 

implementação de boas práticas.

Os números referentes à sinistralidade no setor agrícola, mais precisamente aqueles 

que envolvem a utilização de tratores, têm sido frequentemente mencionados através 

dos meios de comunicação social, pelas piores razões. Em Portugal os números são 

preocupantes e reincidentes, embora seja uma temática com grande dimensão, muito 

pouco é feito para inverter estes números. Existe alguma legislação nesse sentido, bem 

como guias práticos, manuais sobre o tema até algumas publicações que fornecem 

alguma informações importantes mas insuficientes.

A existência de legislação e manuais é de fato importante, no entanto, os conteúdos 

presentes no mesmo não chegam até aos devidos intervenientes que são os 

agricultores. Por isso considera-se que a realização de uma avaliação de riscos, que 

englobe todas as atividades realizadas pelo operador do trator, seja um tema 

pertinente, uma mais-valia para trabalhos futuros e com interesse para a realização da 

Dissertação no âmbito de Grau Académico de Mestre. Pretende-se com o estudo, 

reunir e compilar os conteúdos e as temáticas presentes nos manuais e guias práticos, 

e, com recurso a trabalho de campo, realizar uma avaliação de risco à categoria 

profissional de tratorista. Gestão de risco essa que será disponibilizada aos parceiros, 

crendo que assim seja mais fácil identificar os riscos versus a sua gravidade por parte 

do próprio trabalhador, do que a simples leitura de um manual.

A presente dissertação encontra-se esquematizada da seguinte forma:

PONTO 2 - CARATERIZAÇÃO DO SETOR AGRICOLA EM PORTUGAL: Neste ponto o 

setor assim como o território em analise foram alvo de caraterização, ainda neste 

ponto, será possível ter acesso a alguns dados sobre a sinistralidade envolvendo 

tratores agrícolas em Portugal.

PONTO 3: AVALIAÇÃO DE RISCO: Neste ponto, é possível ter acesso a informação 

essencialmente teórica, sobre avaliação de risco, métodos de avaliação, a escolha do 

método e ainda medidas de controlo.

PONTO 4: MATERIAIS E MÉTODOS - descrição do plano de dissertação quanto aos 

materiais e métodos necessários com vista a cumprir os ojetivos do plano de sessão.
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PONTO 5: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS: Neste ponto será possível 

ter acesso aos resultados obtidos após aplicação do método de avaliação assim como 

as medidas de controlo auto-propostas

Ponto 6: CONCLUSÃO E LINHAS FUTURAS
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2. CARATERIZÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA EM PORTUGAL

Segundo a Autoridade Nacional para as Condições do Trabalho (ACT) em Portugal 

Continental existem cerca de 140 mil explorações com tratores, o que expõe um 

número muito elevado de trabalhadores a riscos inerentes à sua utilização e conduz a 

um elevado índice de sinistralidade.

A prática agrícola está associada à multiplicidade de tarefas e à particularidade do 

meio onde estas se realizam. Normalmente um agricultor, no dia-a-dia, desenvolve 

várias tarefas desde revirar o solo, cultivar, plantar, manusear e aplicar produtos 

químicos, até colher e transportar cargas.

A Agricultura é um setor com elevado número de riscos profissionais por cada 

exploração pode conter uma ou mais das seguintes particularidades: empresas 

familiares, muitos trabalhadores independentes; condução de tratores e utilização de 

máquinas, equipamentos e ferramentas agrícolas; exposição a doenças animais 

transmissivas ao Homem e exposição ao ruído, vibrações e produtos químicos 

perigosos.

A tudo isto acresce a sazonalidade das atividades, havendo muitas vezes a necessidade 

de contratação de pessoas não especializadas nas épocas de mais trabalho, sem contar 

que nestas alturas se recorre muitas vezes a mão-de-obra estrangeira onde a 

comunicação continua a ser uma barreira.

Estas caraterísticas traduzem-se muitas vezes, por um trabalho não formal, pouco 

qualificado com ausência de formação, o que torna estas empresas pouco eficazes ou 

seguras no que diz respeito à prevenção de riscos laborais.

De fato, as empresas agrícolas, especialmente as de dimensões pequenas, apresentam 

muitas dificuldades na aplicação de regras ou de formas de trabalho seguras e na 

aplicação da legislação laboral, em particular a que se refere à prevenção de riscos.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) tem insistido na necessidade de se 

atuar no setor agrícola, no que diz respeito à aplicação de medidas de prevenção de
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riscos profissionais. Esta prevenção terá que atuar, fundamentalmente, em quatro 

fontes de risco:

- A utilização de tratores, máquinas e ferramentas agrícolas;

- A utilização de produtos químicos;

- A movimentação de cargas;

- A exposição a riscos biológicos.

Trata-se de um setor onde ainda se verifica pouco ou nenhum investimento na 

formação e qualificação dos seus ativos, o que o torna mais inseguro do ponto de vista 

da prevenção de riscos profissionais.

Assim, carateriza-se como sendo um setor onde ocorrem inúmeros acidentes, quer 

pela introdução de novos equipamentos máquinas, novas técnicas e fatores de 

produção, quer ainda pela utilização de mão-de-obra não qualificada. Existe também 

uma elevada taxa de incapacidade temporária e permanente, assim como um elevado 

número de acidentes mortais.

Dos efeitos nefastos que o trabalho pode trazer para a saúde, os acidentes de trabalho 

são indicadores imediatos e evidentes de algumas más condições de trabalho e, dada a 

gravidade das suas consequências, a luta contra eles é sempre o primeiro passo a dar 

quando se pretende a sua prevenção. No setor agrícola os trabalhadores encontram-se 

expostos a situações perigosas no seu dia à dia.

Segundo a Lei n° 98/2009, de 4 de Setembro [Regulamenta o regime de reparação de 

acidentes de trabalho e de doenças profissionais], é acidente de trabalho, aquele que 

se verifica no local e no tempo de trabalho e que produza direta ou indiretamente 

lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade 

de trabalho, entre outros, os ocorridos nos itinerários casa-trabalho-casa, os ocorridos 

fora do local do trabalho em que o trabalhador está a executar trabalho para a sua 

entidade empregadora, etc.

Os acidentes classificam-se quanto às suas consequências (incapacidade temporária, 

permanente ou morte); à forma do acidente (queda, choque, entaladela, etc.) à
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natureza da lesão (fractura, luxações, entorses, etc.) e à localização da lesão (cabeça, 

olhos, pés, mãos, etc.)

Assim, considera-se que as particularidades do trabalho agrícola, mais precisamente 

aquele em que são utilizados tratores, dificultam a intervenção no âmbito da 

Segurança e Saúde no Trabalho (SST) devido às caraterísticas das atividades 

desenvolvidas.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos Censos Agrícolas, 2011, 95% das 

explorações agrícolas são micro empresas, cerca de 75% das empresas agrícolas ainda 

exploram menos de 5 (ha).

Além disso, Portugal regista uma das populações mais envelhecidas da Europa o que, 

por si só, constitui um fator de risco elevado. Para além de uma maior vulnerabilidade 

a doenças e acidentes, as faixas etárias mais elevadas apresentam também maior 

resistência e dificuldades na adoção de novos conhecimentos e na aplicação de regras 

básicas de segurança. De salientar ainda as dificuldades económicas de pequenos 

agricultores e que não têm meios para adquirirem equipamentos de trabalho mais 

seguros.

2.1. CARATERIZAÇÃO GERAL E ESPECIFICA DO TERRITÓRIO EM ESTUDO

2.1.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO AGRICOLA DO TERRITÓRIO NACIONAL

A dimensão das explorações agrícolas aumentou nos últimos anos em Portugal e os 

indicadores laborais e de eficiência melhoraram, mas os níveis do setor continuam 

aquém dos europeus, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A comparação com os países da União Europeia (UE) revela ainda uma agricultura 

baseada em explorações de pequena dimensão económica, ou seja, de 17,1 mil euros 

de Valor de Produção Padrão Total (VPPT) por exploração, face aos 25 mil euros da UE- 

28, geridas por produtores envelhecidos, os mais idosos da UE-28, e que em larga 

maioria têm apenas formação prática, conforme referido no relatório relativo ao 

Inquérito à estrutura das explorações agrícolas 2013 realizado pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE).
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Adicionalmente, nota, «poucos produtores vivem exclusivamente da agricultura, cerca 

de 6,2%, sendo que a maioria complementa o seu rendimento com pensões e 

reformas, 65,3%», mas, «ainda assim, a grande maioria, 95,1%, tenciona continuar 

com a atividade agrícola nos próximos anos, indicando o valor afetivo, 48,3%, como o 

principal motivo para esta decisão».

Em 2013, as explorações agrícolas ocupavam metade da superfície do território 

nacional, representando a população agrícola familiar 6,5%, um total de 674,6 mil 

pessoas, da população residente, menos 15 pontos percentuais do que em 2009.

Nos últimos anos, assistiu-se a um aumento da dimensão das explorações agrícolas e a 

uma melhoria dos indicadores laborais, tendo a Superfície Agrícola Não Utilizada 

(SANU) diminuído 20% relativamente a 2009, para o valor mais baixo, pouco mais de 

100 mil hectares, desde que há registos estatísticos. (Fonte: Lusa)

Por outro lado, a empresarialização da agricultura, expressa pelo crescimento do 

número de sociedades agrícolas, tem contribuído para o aumento da eficiência do 

setor, devido à adoção de processos de gestão mais profissionais e economias de 

escala».

A prová-lo está o fato de as cerca de 10 mil sociedades agrícolas existentes gerirem 

quase um terço da Superfície Agrícola Utilizada (SAU) e praticamente metade, 45,6% 

do efetivo pecuário, embora representem apenas 3,8% do total das explorações 

agrícolas. (Fonte: Lusa)

Em 2013 foram contabilizadas 264,4 mil explorações agrícolas, menos 40,8 mil do que 

em 2009, tendo-se a SAU mantido nos 3,6 milhões de hectares, 39,5 pontos da 

superfície territorial, o que se traduziu no aumento da dimensão média das 

explorações dos 12 ha por exploração de 2009 para os 13,8 ha em 2013, aproximando- 

se da média de 14,4 ha. (Fonte: Lusa)

Quanto aos indicadores laborais, os produtores agrícolas trabalham em média 21,3 

horas por semana, sendo que menos de um quinto trabalha a tempo completo na 

exploração e praticamente um quarto dos produtores agrícolas singulares (23,5%) 

declararam ter outras atividades lucrativas exteriores à exploração, sobretudo os mais 

jovens.(Fonte: Lusa)

A mão de obra agrícola baseia-se essencialmente na estrutura familiar, com mais de 

três quartos do volume de trabalho a assentar na população agrícola familiar e os
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assalariados que trabalham com regularidade na exploração a ascenderem aos 60,5 

mil indivíduos. (Fonte: Lusa)

2.1.2. CARATERIZAÇÃO DA REGIÃO DO ALENTEJO

Segundo o INE Alentejo é a região de Portugal que apresenta a maior extensão da 

superfície agrícola utilizada (47% a nível nacional), no entanto apesar de ser a mais 

extensa, tem um número reduzido de explorações (aproximadamente 30.000).

A agricultura e recursos agro-alimentares do Alentejo apresentam características 

singulares que lhes conferem uma posição relevante no seio das cadeias de valor da 

região, registando-se um alargado leque de produtos de qualidade. O desenvolvimento 

das infra-estruturas de acessibilidade e de conetividade reforça a importância do 

posicionamento geoeconómico do Alentejo no contexto das relações económicas 

nacionais e internacionais e constitui um fator importante para a atração de 

investimento e acolhimento empresarial. (Fonte:Plano de Ação Regional- Alentejo 

2020 (CCDR Alentejo))

Tirando partido do posicionamento geográfico, da significativa melhoria das 

acessibilidades nacionais e internacionais e das dinâmicas de integração económica do 

espaço europeu e mundial, o Alentejo é uma região funcionalmente mais aberta ao 

exterior e com condições objetivas para intensificar as relações económicas e reforçar 

a inserção em mercados de maior amplitude territorial. (Fonte:Plano de Ação Regional- 

Alentejo 2020 (CCDR Alentejo).

No que respeita ao setor agrícola, a maior disponibilidade de água resultante da 

entrada em funcionamento do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, dos 

novos empreendimentos públicos que se encontram projetados e de investimentos 

privados nesta área, associada à existência de aproveitamentos hidro-agrícolas na 

região, constitui um fator importante para o desenvolvimento e diversificação da base 

económica regional.

Quanto ao tipo de agricultura, esta carateriza-se por estar condicionada por um 

conjunto de variados fatores, internos e externos ao setor e ao país, uns positivos e
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outros que limitam fortemente o seu desenvolvimento. (Fonte:Plano de Ação 

Regional- Alentejo 2020 (CCDR Alentejo).

2.1.3. O SOLO

Os solos alentejanos numa perspetiva meramente agronómica são de uma grande 

mais valia quanto à sua riqueza em nutrientes. No entanto, apenas um terço dos solos 

alentejanos dispõe de capacidade de uso agrícola.

2.1.4. O CLIMA

As caraterísticas climáticas do Alentejo são conhecidas. A chuva é normalmente 

insuficiente em termos globais mas é sobretudo a sua repartição ao longo do ano que 

mais penaliza a agricultura com excessos no invernos e carências graves da Primavera 

e no Verão.

O Alentejo situa-se aliás, numa variante particular do clima mediterrâneo com verão 

muito quente e seco, as chuvas muito concentradas na estação fria e as geadas muito 

irregulares.

Esta circunstância afeta severamente as culturas determinando-lhes ciclos vegetativos 

muito curtos especialmente quando comparados com o que acontece no Centro e 

Norte da Europa. (Para Uma Nova Base Económica do Alentejo - Volume II)

2.1.5. OS RECURSOS HIDRICOS

O Alentejo é, globalmente, a região portuguesa em que o défice entre a precipitação e 

a evapotranspiração potencial é mais importante.

Relacionado com esta circunstância com o fato de também ser a região em que a 

percentagem da área irrigada é a mais pequena de todas as regiões do país, cerca de 

4% (perto de 70 mil ha), é fácil concluir-se que as carências hídricas do Alentejo 

constituem hoje uma das suas mais graves limitações em termos agrícolas .( Para Uma 

Nova Base Económica do Alentejo - Volume II).
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2.1.6. PRINCIPAIS CULTURAS PERMANENTES

No Alentejo atualmente, predominam a vinha e o olival. É fato consumado que metade 

do olival português localiza-se no Alentejo, enquanto que a vinha ocupada cerca de 

10% do Alentejo. ( Susana Pelúcio Pimenta, Évora 2014)

2.1.7. PRINCIPAIS CULTURAS TEMPORÁRIAS

A sua representatividade no Alentejo, enquanto culturas temporárias, tem-se o trigo 

duro; trigo mole; milho; arroz; batata; girassol; tomate e milho forrageiro. (Susana 

Pelúcio Pimenta, Évora 2014)

2.2. SINISTRALIDADE NO SETOR AGRÍCOLA

Segundo a Organização Internacional do Tabalho (OIT) Na Europa, mais de 10 milhões 

de pessoas trabalham no setor agrícola. Embora o número de trabalhadores e de 

explorações agrícolas esteja a diminuir, a agricultura continua a ser um setor de 

atividade extremamente relevante. Este setor emprega atualmente cerca de metade 

da mão-de-obra mundial (cerca de 1.3 milhões de pessoas) e a OIT estima que 170.000 

trabalhadores agrícolas morrem por ano, o que significa um risco de morte no trabalho 

duas vezes maior para estes trabalhadores em relação aos outros, sendo que uma 

grande percentagem do número de vitimas esta associado à condução de tratores, daí 

a escolha do tema para a realização da presente dissertação.

Embora nos dias de hoje se verifique uma evolução nas abordagens preventivas no 

que diz respeito aos acidentes de trabalho, é fato que a sinistralidade laborar se 

mantém em níveis elevados, não sendo o setor agrícola exceção.

Os acidentes laborais provocam inúmeros danos não só ao trabalhador, que pode ficar 

levemente lesionado e até em situações limite pode perder a vida, mas também para a 

empresa para a qual este presta os seus serviços por todos os custos inerentes a esses. 

Estes podem ocorrer por diversos motivos, porque as pessoas cometem atos 

inseguros, ou porque os equipamentos, ferramentas, maquinarias ou lugares de 

trabalho não se encontram nas condições mais adequadas.
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O princípio da causalidade dos acidentes demonstra que todos os acidentes têm 

causas que os originam e que se podem evitar ou identificar e controlar as causas que 

os produzem. Assim, a prevenção deve ser instituída desde a deteção dos perigos, à 

avaliação e controlo dos riscos tendo sempre presentes os princípios gerais da 

prevenção, que segundo a Autoridade Nacional para as Condições do Trabalho (ACT) 

são:

- Evitar os riscos;

- Avaliar os riscos que não possam ser evitados;

- Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção dos 

postos de trabalho, bem como à escolha dos equipamentos de trabalho, atenuar o 

trabalho monótono e o trabalho cadenciado e reduzir os efeitos destes sobre a saúde;

- Ter em conta os estádios de evolução técnica;

- Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

- Planificar a prevenção com um sistema coerente que integre a técnica, a organização 

do trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e a influência dos fatores 

ambientais no trabalho;

- Dar prioridade às medidas de prevenção coletiva em relação às medidas de proteção 

individual;

- Dar instruções adequadas aos trabalhadores;

Assim, é possível aferir que os acidentes de trabalho podem traduzir sinais imediatos e 

evidentes de más condições de trabalho. A Natureza dos acidentes com tratores 

agrícolas é muito variada, pode estar na origem de um simples despiste, colisão 

frontal, atropelamento de peões, etc., no entanto, aquilo que se evidencia de forma 

negativa dados o número de feridos graves ou até mesmo morte é o despiste com 

capotamento.

Em 2010, segundo o Núcleo de Investigação de Acidentes Rodoviários (NIAR), a 

principal causa de morte com tratores agrícolas foi o despiste com capotamento.
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Figura 1: Natureza dos acidentes com tratores agrícolas 

Fonte: NIAR (2010)

No setor agrícola observam-se muitos mais acidentes do que as estatísticas oficiais nos 

revelam. São constantes as notícias de acidentes ocorridos e que não são considerados 

acidentes de trabalho, embora aconteçam efetivamente no setor agrícola. Exemplo 

disso são alguns acidentes com tratores agrícolas, acidentes sofridos por trabalhadores 

não agrícolas que após a sua jornada laboral chegam a casa e trabalham no seu 

quintal, acidentes com agricultores ilegais, assim como os acidentes rodoviários 

envolvendo tratores, entre outros que não são declarados como acidentes de trabalho.

Segundo o NIAR, Portugal ficou em 1° no ranking da Europa dos 25 de sinistralidade 

rodoviária envolvendo tratores agrícolas em 2011. Embora os números já sejam 

alarmantes é de salientar ainda que nestes resultados apenas se encontram acidentes 

rodoviários e não os acidentes de trabalho envolvendo este tipo de maquinaria.

Em 2012, segundo Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), apurou o 

número de vítimas mortais envolvidas em acidentes com tratores, comparativamente 

com outros países.
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Figura 2: Acidentes Rodoviários com tratores agrícolas/Vitimas mortais com tratores agrícolas

Fonte: ANSR 2012

Também em 2012, segundo a ANSR (Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária), 

apurou o número de acidentes envolvendo tratores:

Tabela 1: Acidentes com tratores agrícolas em Portugal 2012

C o n d u to r P a ssa g e iro

2 0 1 2 V ít im a s M o rte s
Fe rid o s
G ra v e s

Id a d e  de  
a c id e n ta d o s

M o rte s
F e rid o s
G ra v e s

M o rte s
F e rid o s
G ra v e s

T ra cto re s
a g r íco la s

2 18 26 35 5 9 .0 22 26 4 9

Fonte : ANSR, 2012

Das 218 vítimas, resultaram 26 mortes e 35 feridos graves. Estes resultados referem- 

se apenas aos acidentes rodoviários ou seja, a acidentes na via pública e não a 

acidentes em propriedades privadas, pois nesse caso os números obtidos seriam ainda 

mais severos e preocupantes.
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Os acidentes arrastam toda uma série de consequências negativas, não só para o 

trabalhador acidentado, mas também para o respetivo agregado familiar, assim como 

para a entidade empregadora.

2.3. CATEGORIA PROFISSIONAL

O setor Agrícola tem a seu cargo variadas, múltiplas e diversificadas tarefas, 

contrariamente às atividades de outros setores. Há portanto que atender aos aspetos 

específicos do trabalho agrícola e dos seus diferentes intervenientes adaptando 

metodologias e suportes de formação/informação e de avaliação continua 

especificamente direcionados ao setor em questão e aos diferentes públicos alvo que 

o constituem.

É assim essencial desenvolver formas de intervenção adequadas que facilitem a efetiva 

adopção e integração da prevenção num setor tão específico como é o agrícola, 

criando e/ou adaptando a cada caso, medidas de sensibilização, informação e 

formação dos trabalhadores e empregadores e população agrícola em geral, tendo em 

vista a sedimentação de uma cultura global de segurança e a promoção de 

comportamentos seguros.

Para a realização da presente dissertação de Mestrado, a avaliação irá recair na 

categoria profissional de tratorista.

Segundo a Classificação Portuguesa das Profissões, de 2010, as tarefas do tratorista 

compreendem:

• Conduzir máquinas agrícolas para fins especiais (lavrar, gradar, semear, aplicar 

tratamentos fitossanitários, ceifar e efetuar colheita de produtos agrícolas), de 

tração mecânica ou automotriz;

• Conduzir máquinas florestais para fins especiais (limpar terrenos, plantar, 

transportar árvores e outras operações florestais) de tração mecânica ou 

automotriz:
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Ajustar velocidade, altura e profundidade dos instrumentos/ferramentas;

• Operar equipamentos complementares;

• Cumprir normas de higiene, saúde e segurança no trabalho.

Inclui, nomeadamente, tratorista agrícola, operador de enfardadoras debulhadoras e 

outras máquinas para colheita, de instalação florestal e condutor de transportador de 

madeira na mata.

Desta forma, segundo a classificação portuguesa de profissões os trabalhadores que 

façam ou não uso do trator podem estar expostos a produtos químicos, como 

pesticidas; solventes e óleos, que podem causar asma, problemas de pele e a longo 

prazo podem provocar danos para o sistema nervoso, ou mesmo cancro.

Estes trabalhadores estão particularmente expostos a riscos ergonómicos (postura 

incorretas, e movimentação de cargas pesadas).

Longas jornadas de trabalho e ausência de tempo de repouso ao longo da jornada de 

trabalho, como na época da colheita, também são problemas típicos para os 

trabalhadores agrícolas, especialmente para os trabalhadores por conta própria

Normalmente, este setor emprega trabalhadores sazonais e contratados durante 

períodos de maior trabalho. Os colaboradores contratados são frequentemente 

usados para trabalhos particularmente perigosos, como por exemplo aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos, e estão sujeitos em maior risco de acidentes e doenças.

Uma outra condicionante no setor agrícola, é que os trabalhadores sazonais são 

muitas vezes emigrantes. A pouca consciência dos perigos e riscos e as dificuldades de 

comunicação tornam estes trabalhadores mais vulneráveis a acidentes e doenças.

Os operacionais, levam muitas vezes a cabo uma série de trabalhos de manutenção, 

em particular nas explorações familiares. Exemplo disso são as manutenções de rotina 

aos próprios equipamentos, trabalhos de reparação geral. Assim, o risco de acidente 

aumenta, pois por um lado, o operador pode não ter competências em manutenção e 

por outro, as máquinas e veículos estão cada vez mais sofisticados, exigindo assim um 

grau de qualificação maior em manutenção e reparação de tratores.
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3. AVALIAÇÃO DE RISCO

A avaliação de riscos constitui a base da abordagem comunitária para prevenir 

acidentes e problemas de saúde profissionais. O processo de avaliação de riscos (ponto 

de partida da abordagem da gestão da saúde e segurança), se não for bem conduzido, 

ou não for de todo realizado, as medidas de prevenção adequadas não serão 

identificadas ou aplicadas.

A avaliação de riscos é um processo dinâmico que permite às empresas e organizações 

implementarem uma política pró-ativa de gestão de riscos no local de trabalho.

Desta forma, é fundamental que cada empresa, independentemente da sua dimensão, 

concretize avaliações regulares. Uma avaliação de riscos adequada inclui aspetos 

como: a garantia de que todos os riscos relevantes são tidos em consideração (não 

somente os imediatos e óbvios: verificação das medidas de segurança adoptadas, o 

registo dos resultados da avaliação e a revisão da avaliação em intervalos regulares, 

para que esta se mantenha atualizada: e acompanhe as alterações decorrentes das 

atividades realizadas.

No local de trabalho, a entidade empregadora, tem o dever de garantir a segurança e 

saúde dos seus colaboradores, em todos os aspetos relacionados com o trabalho. 

Desta forma, a avaliação de riscos permite, aos empregadores adoptarem medidas 

necessárias para proteger a segurança e saúde dos seus trabalhadores.

Estas medidas incluem:

S  A prevenção dos riscos profissionais;

S  Estabelecer prioridades de atuação;

S  A prestação de informação/formação aos trabalhadores;

S  A adequação da organização e de meios para a implementação das medidas 

necessárias.
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Reconhece-se que o objetivo da avaliação de riscos consiste na prevenção dos riscos 

profissionais, devendo ser sempre este o objetivo principal, no entanto, na prática, 

nem sempre poderá ser alcançado. Desta forma, sempre que não seja possível 

eliminar os riscos, estes devem ser minimizados e o risco residual controlado. Numa 

fase posterior, enquanto parte do programa de revisão, o risco residual deverá ser 

reavaliado e a possibilidade de eliminação do risco talvez possa ser reconsiderada.

A avaliação de riscos deve ser estruturada e implementada de maneira a ajudar os 

empregadores a:

- Identificar os perigos existentes no local de trabalho e avaliar os riscos associados aos 

mesmos, determinar as medidas que devem ser adotadas para proteger a saúde e a 

segurança dos seus trabalhadores e de outros trabalhadores, tendo em consideração 

as exigências legais;

- Avaliar os riscos, a fim de efetuar escolhas informadas relativamente ao equipamento 

de trabalho, às substâncias químicas ou preparações utilizadas, à adatação do local de 

trabalho e à organização do trabalho;

- Verificar se as medidas aplicadas são adequadas;

- Definir prioridades no caso de virem a ser necessárias medidas adicionais na 

sequência da avaliação;

- Demonstrar a si próprios, às autoridades competentes, aos trabalhadores e aos seus 

representantes que todos os fatores pertinentes relacionados com o trabalho foram 

tidos em consideração, e que foi efetuado um juízo válido e informado acerca dos 

riscos e das medidas necessárias para salvaguardar a saúde e a segurança dos 

trabalhadores;

- Garantir que as medidas preventivas e que os métodos de trabalho e de produção, 

considerados necessários e implementados na sequência de uma avaliação de riscos, 

proporcionam uma melhoria do nível de proteção dos trabalhadores.
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3.1. A ANÁLISE/IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS RELACIONADOS COM OS 
POSTOS DE TRABALHO

Deve ser realizada Através das Seguintes Ações:

S  Circular pelo local de trabalho e observar tudo o que possa causar danos;

S  Consultar os trabalhadores e/ou os seus representantes sobre os problemas 

que lhes tenham surgido;

S  Analisar sistematicamente todos os aspetos do trabalho;

S  Analisar as operações não rotineiras e intermitentes (por exemplo, operações 

de manutenção, alterações nos ciclos de produção);

S  Ter atenção a acontecimentos não planeados mas previsíveis, como, por 

exemplo, interrupções da atividade laboral;

S  Ter em conta os perigos a longo prazo para a saúde, como os níveis elevados de 

ruído ou a exposição a substâncias prejudiciais, bem como riscos mais 

complexos ou menos óbvios, por exemplo, fatores de risco psicossociais ou 

decorrentes da organização do trabalho;

S  Consultar os registos de acidentes de trabalho e de problemas de saúde da 

empresa;

Procurar obter informações de outras fontes, tais como: Manuais de instruções ou 

fichas de dados dos fabricantes e fornecedores; Organismos nacionais, associações 

comerciais ou sindicatos; Regulamentos e normas técnicas.

3.1.1. IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS QUE PODERÃO ESTAR EXPOSTAS AOS PERIGOS:

• Devem ser identificados os trabalhadores que interagem com os perigos direta 

ou indiretamente;
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• Grupos de trabalhadores que podem correr riscos acrescidos ou ter requisitos 

específicos;

• Trabalhadores com deficiência;

• Trabalhadores estrangeiros;

• Trabalhadores jovens ou idosos;

• Trabalhadoras grávidas ou lactantes;

• Trabalhadores inexperientes ou sem formação;

• Trabalhadores temporários.

É importante identificar a forma como essas pessoas poderão ser afetadas, isto é, o 

tipo de lesão ou problema de saúde que pode ocorrer.

De referir ainda que de acordo com Comissão Europeia 1996, é importante considerar 

todas as pessoas que poderão estar expostas, ou seja, não só os trabalhadores 

diretamente afetos ao posto de trabalho em análise, mas também todos os outros 

trabalhadores no espaço de trabalho. Importante ainda, é considerar também aqueles 

que podem não estar sempre presentes, tais como: clientes, visitantes, construtores, 

trabalhadores de manutenção, assim como grupos de sujeitos que possam ser 

particularmente vulneráveis: trabalhadores jovens e inexperientes, grávidas e 

lactantes, trabalhadores com mobilidade condicionada, ou ainda trabalhadores que 

tomam medicação passível de aumentar a sua suscetibilidade.

3.1.2. RISCOS

Os riscos nos locais de trabalho estão relacionados com as caraterísticas do processo 

de trabalho e com a sua organização. Por esse motivo a primeira fase da avaliação de 

riscos consiste na identificação dos perigos e dos trabalhadores em risco.
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Quadro Síntese de um Análise de Riscos

Figura 3: Métodos de Análise de Riscos 

Fonte: Adaptado de Roxo 2003
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Figura 4: Representação esquemática do processo de gestão dos riscos 

Fonte: Oliveira 2012

Em síntese, a Avaliação de Riscos carateriza-se por ser um processo dinâmico que 

permite aos empregadores adoptarem uma politica pró-ativa de gestão dos riscos 

laborais. Tal processo só se consegue mediante análise e aplicação de métodos de 

avalização de riscos, com o intuito de se chegar a uma fase final que se carateriza 

como Gestão de Risco.

3.2. IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS DE RISCO

Os riscos nos locais de trabalho estão relacionados com as características do processo 

de trabalho, seu ambiente e organização. Por isso, a primeira fase da avaliação 

consiste na identificação dos perigos.
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É estritamente necessário identificar os factores de riscos, numa caracterização mais 

próxima das situações reaisde trabalho; ter, com clareza, uma visão dos potenciais 

perigos para a saúde e segurança dos trabalhadores; e disporde uma forma segura de 

localizar as actividades e os trabalhadores expostos a esses problemas.

Geralmente são identificados seis grupos de riscos, segundo António Branco 2011:

Riscos de incêndio (delimitação de zonas perigosas e vulneráveis, tipos de fogos,);

Riscos elétricos (materiais e dispositivos que necessitam de prevenção específica,);

Riscos associados à circulação de pessoas e máquinas (implantação de postos de 

trabalho, obstruções, estado do pavimento, iluminação, ...);

Riscos ligados às atividades de manutenção (intervenções em condutas de produtos 

inflamáveis, operações de soldadura e corte.);

Riscos ligados à armazenagem (produtos e substâncias químicas, movimentação 

manual de cargas, ...);

Riscos ligados ao ambiente de trabalho (agentes químicos e biológicos, ambiente 

térmico, ruído, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, ...);
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As tabelas seguintes permitem, identificar os factores de risco, numa caraterização 

mais próxima das situações reais do posto de trabalho;

Tabela 2: Riscos Físicos / Consequências para a Saúde / Atividades suscetíveis de provocar perigo

Riscos Físicos Consequências para a Saúde Actividades suscetíveis de provocar o 

Risco

Ruído
Surdez, nervosismo, stress Equipamentos ruidosos

Temperaturas extremas (Calor, frio), 

humidade

Fadiga, gripes, resfriados

Ambientes abertos, correntes bruscas 

de ar, fontes de calor (fornos e 

caldeiras), ausência de ventilação e 

climatização

Radiações ionizantes Problemas cancerígenos

Preparação de produtos químicos e 

farmacêuticos radioativos, extração e 

tratamento de minerais radioativos

Iluminação

Problemas de visão e dores de 

cabeça, risco de acidentes

Instalações e equipamentos mal 

iluminados

Fonte: António Branco, 2011

Tabela 3: Risco Mecânicos / Consequências para a Saúde / Atividades Suscetíveis de Provocar Perigo

Riscos Mecânicos Consequências para a Saúde Actividades suscetíveis de provocar o 

Risco

Acidentes com máquinas e 

equipamentos de trabalho

Lesões devidas a cortes, 

esmagamentos, quedas, escorregões, 

atropelamentos;

Em todas as instalações/locais e 

atividades propícias aos acidentes 

pessoais

Fonte: Antonio Branco, 2011
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Tabela 4: Risco Ergonómicos / Consequências para a Saúde / Atividades suscetíveis de provocar perigo

Riscos Ergonómicos Consequências para a Saúde Actividades suscetíveis de provocar 

o Risco

Sobrecarga física, posturas 

incorrectas, movimentos repetitivos

Hérnias discais, lesões na coluna e nos 

braços, tendinites e epicondilites

Carga e descarga manual, posições 

de pé.

Fonte: António Branco, 2011

Tabela 5: Riscos Eléctricos / Consequências para a Saúde / Atividades suscetíveis de provocar perigo

Riscos eléctricos Consequências para a Saúde Actividades suscetíveis de provocar 

o Risco

Choques elétricos Perigo de electrocussão

Instalação e manutenção elétrica de 

máquinas e equipamentos.

Fonte: António Branco, 2011

Tabela 6: Riscos de Acidentes/Consequências para a Saúde / Atividades Suscetíveis de Provocar Perigo

Riscos de Acidentes com veículos Consequências para a Saúde Actividades suscetíveis de provocar 

o Risco

Acidentes com veículos Atropelamentos

Zonas de passagem, máquinas em 

movimentos

Fonte: António Branco, 2011
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Tabela 7: Risco Incêndio e Explosão / Consequências para a Saúde / Atividades Suscetíveis de Provocar Perigo

Riscos de Incêndio e Explosão Consequências para a Saúde Actividades suscetíveis de provocar 

o Risco

Incêndios e explosões Queimaduras e intoxicações

Deflagração de incêndio, devido a 

curto-circuito elétrico e a 

sobreaquecimento de 

equipamentos;

Faíscas, seguidas de chamas, 

provocadas pelo desenrolar de 

atividades com recurso a utilização 

de tratores.

Fonte: António Branco, 2011

Tabela 8: Riscos Químicos / Consequências para a Saúde / Actividades suscetíveis de provocar perigo

Riscos Químicos Consequências para a Saúde Actividades susceptíveis de provocar 

o Risco

Riscos químicos derivados da sílica, 

chumbo, benzeno, resinas, ácidos...

Aplicação de Fitofarmacêuticos

que possam penetrar no organismo, 

por exposição crónica ou acidental, 

pela via respiratória ou por ingestão 

e através da pele. Poeiras, gases, 

fumos, vapores e neblinas.

Asma brônquica e fibroses 

pulmonares fatais, cólicas abdominais, 

perturbações gastrointestinais,

intoxicações, anemias, úlceras 

cutâneas e outras manifestações 

clínicas graves.

Aplicação de fitofarmacêuticos, 

manutenção de equipamentos. 

Ações de desinfestações com 

aplicação de produtos químicos.

Gases e fumos com origem em 

escapes de máquinas agrícolas.

Fonte: António Branco, 2011
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Tabela 9: Riscos de Biológicos / Consequências para a Saúde / Actividades suscetíveis de perigo

Riscos Biológicos Consequências para a Saúde Actividades suscetíveis de provocar 

o Risco

Bactérias, fungos, parasita, vírus.

Leptospiras, salmonelas, infecções 

focais e sistémicas, vírus de hepatite, 

anemia, insuficiência cardíaca.

Más condições de higiene dos 

espaços de trabalho.

Contato com animais que 

potenciem o aparecimento de 

doenças ou reações adversas por 

parte do nosso organismo.

Fonte: António Branco, 2011

Tabela 10: Riscos do trabalho temporário e precário / Consequências para a Saúde / Actividades suscetíveis de 
provocar perigo

Riscos do Trabalho Temporário e 

Precário

Consequências para a Saúde Actividades susceptíveis de 

provocar o Risco

Reflexo de frustração, de angústia, 

de sentimento de insegurança, em 

presença do perigo no trabalho

Maior predisposição a acidentes de 

trabalho e doenças profissionais e 

elevado grau de stress.

Trabalho subcontratado nas 

condições mais adversas, sem 

informação dos riscos, sem 

conhecimento de onde está o 

perigo e sem medidas de 

prevenção.

Fonte: António Branco, 2011

A avaliação pode ser efetuada com base no histórico dos acidentes e incidentes 

ocorridos na empresa e na análise das não conformidades. Bem como nos resultados 

de auditorias aos processos e locais de trabalho (com apoio de checklist), 

comunicações dos trabalhadores e outras partes interessadas, informações sobre as 

instalações e as atividades da empresa, "lay-out" das instalações, opções tecnológicas, 

dados técnicos (manuais dos equipamentos), inventário dos materiais perigosos 

(matérias primas, produtos químicos), dados toxicológicos e outros e no contexto das 

medidas de proteção (coletiva e individual) implementadas na empresa.
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3.3.MEDIDAS DE CONTROLO

De uma forma genérica quando falamos e atuamos ao nível das medidas de controlo, a 

consciencialização e a formação dos trabalhadores no local de trabalho são a melhor 

forma de prevenir a ocorrência de acidentes, neste sentido, acresce a aplicação de 

todas as medidas de segurança coletiva e individual inerente às atividades 

desenvolvidas, salienta-se o fato, priorizar ao máximo a aplicação de medidas de 

proteção coletivas e em segundo plano as medidas de proteção individuais.

Os encargos inerentes aos acidentes de trabalho, para os trabalhadores acidentados e 

para as empresas, são elevadíssimos. Portanto, prevenir, quer na perspetiva do 

trabalhador quer na do empregador, é a melhor forma de evitar que os acidentes 

ocorram.

É de realçar, que as ações e medidas destinadas a evitar a ocorrência de acidentes de 

trabalho, estão diretamente dependentes do tipo de atividade exercida, do ambiente 

de trabalho, das tecnologias e técnicas utilizadas.

No caso em particular dos tratoristas, atendo às caraterísticas das atividades inerentes 

à sua categoria profissional assim como o local onde estes desempenham essas 

mesmas atividades, as medidas de controlo possíveis de se adoptarem passam pela 

prestação de formação e informação aos trabalhadores, sobre os perigos e riscos a que 

estão expostos e ainda a consciencialização do uso de equipamentos de proteção 

coletiva.

Neste caso em particular é de extrema relevância fazer-se se uso de equipamentos de 

proteção coletiva, como os componentes de segurança das própria máquinas, e nunca 

descorando a adopção de ações e comportamentos seguros por parte dos 

operacionais.

De salientar que embora neste caso em particular se deve dar maior relevância aos 

equipamentos de proteção coletiva, em algumas atividades especificas a utilização de 

equipamentos de proteção individual deve ser considerada, como por exemplo na
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aplicação de produtos químicos sobre as explorações, ações de reparação de 

equipamentos (etc.).

Os Equipamentos de Proteção Coletiva, para esta classe profissional passam 

essencialmente pelas boas condições dos equipamentos, assim como a utlização de 

equipamentos com sistemas de segurança. No caso em particular dos tratores salienta- 

se a utilização de tratores que disponham EPAC (Estrutura de Proteção Anti- 

Capotamento), assim como de sistemas de retenção (cinto de segurança).

Síntese de Protecção Coletiva, face a utilização de tratores agrícolas:

Tabela 11: Síntese de Protecção Coletiva, face a utilização de tratores agrícolas

Com Sistema de Retenção Sem Sistema de Retenção

Sem EPAC Muito Inseguro Muito Inseguro

Com EPAC I Seguro Inseguro

Com EPAC II Seguro Moderadamente Seguro

Com EPAC Cabine Seguro Moderadamente Seguro

Fonte: João Dias - ACT

A utilização diária e constantes por parte deste operacionais com a utilização de 

tratores acarretam inúmeros riscos para a saúde e segurança dos mesmos, sendo 

efetivamente os mais evidentes com maior severidade, o risco de acidente, no entanto 

existem vários, como exposição ao ruído, fatores ambientais severos, exposição a 

agentes químicos (etc), assim, e para minimizar a exposição aos mesmos existe a 

necessidade de que estes operacionais utilizem a devida proteção individual para a 

atividade desenvolvida.

Os Equipamentos de Proteção Individual devem respeitar as disposições comunitárias 

referentes à sua conceção e construção em matéria de segurança e saúde, devem ser 

adequados relativamente aos riscos a prevenir, sem que eles próprios induzam a um 

incremento do risco e por último devem ser adequados às caraterísticas do portador. 

Todo o Equipamento de Proteção Individual é de uso pessoal pelo que na realização de
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qualquer trabalho deva estar à disposição dos trabalhadores, o equipamento mais 

adequado para o trabalho a efetuar.

Um equipamento de protecção individual como caraterísticas, deve ser:

• Eficaz (adequado ao que se destina a proteger);

• Robusto;

• Prático;

• Cómodo;

• De fácil higienização e manutenção;

A colaboração do trabalhador é, pois, um fator fundamental, no processo de seleção 

do equipamento de proteção individual, assim como a escolha dos equipamentos de 

proteção coletiva porque, por um lado, permite receber informação direta do próprio 

trabalhador (que pelo seu contato diário com o processo/máquina conhece aspetos 

que a outros podem passar despercebidos) e por outro, a co- decisão entre a chefia e o 

trabalhador permite que este se sinta parte integrante no processo de selecção do 

equipamento (aumentando a motivação para o seu uso) reduzindo a possibilidade da 

sua rejeição. Interessa também referir que o trabalhador tende a ser influenciado pelo 

exemplo dos seus superiores hierárquicos, ou seja, um chefe que não faz uso do 

equipamento de proteção Individual pode motivar o desinteresse do seu uso no 

trabalhador.

Escolha do Equipamento de Proteção Individual adequado

A escolha do Equipamento de Proteção Individual deverá ser feita com base na 

avaliação dos riscos existentes em cada posto de trabalho. Na Portaria n° 988/93 de 6 

de Outubro, foi publicado no anexo I, um quadro que permite estabelecer uma ligação 

entre o risco (físico, químico ou biológico) e a parte do corpo do trabalhador 

potencialmente afectada.
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Na Portaria supracitada, no anexo II encontra-se uma lista com os vários tipos de 

equipamentos de proteção individual, que permite fazer o cruzamento com as 

atividades em que podem ser necessários.

A seleção dos Equipamentos de Proteção Individual deverá ter em conta:

• As caraterísticas do posto em que se trabalha;

• Os riscos a que o trabalhador está exposto;

• As condições em que trabalha;

• A parte do corpo a proteger;

• As caraterísticas do próprio utilizador;

• Marcação CE

Principais tipos de Proteção Individual:

Os tipos de Equipamentos de Proteção Individual podem variar dependendo do tipo de 

actividade ou de riscos que poderão ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador e 

da parte do corpo que se pretende proteger, tais como:

Proteção da Cabeça

A cabeça deverá ser adequadamente protegida perante o risco de queda de objetos 

pesados, pancadas ou projeções de partículas. A proteção da cabeça obtém-se 

mediante a utilização de capacetes de proteção, os quais devem apresentar elevada 

resistência ao impacto e à penetração.

Proteção dos Olhos e do Rosto

Os olhos constituem uma das partes mais sensíveis do corpo, onde os acidentes 

podem atingir a maior gravidade.
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As lesões nos olhos, ocasionadas por acidentes de trabalho, podem ser provocadas por 

acções mecânica (poeiras, partículas), ópticas (luz visível, raios laser), químicas 

(produtos corrosivos) ou térmicas (temperaturas extremas).

Os olhos e o rosto protegem-se através da utilização de óculos e viseiras apropriadas, 

cujos vidros deverão resistir ao choque e às radiações, conforme os casos.

Proteção das Vias Respiratórias

As atmosferas dos locais de trabalho encontram-se, muitas vezes contaminada em 

virtude da existência de agentes químicos agressivos, tais como gases, vapores, 

neblinas, fibras, poeiras.

A proteção das vias respiratórias é feita através dos chamados dispositivos de proteção 

respiratória, que consiste na utilização de máscaras.

Proteção Auditiva

O ruído é um dos principais responsáveis pela degradação das condições ambientais, 

contribuindo para o aparecimento de doenças no aparelho auditivo e do foro psíquico 

ou ocasionar situações favoráveis à ocorrência de acidentes. Para a eliminação destes 

riscos deve limitar-se a exposição dos trabalhadores ao ruído, através de medidas 

técnicas aplicadas aos equipamentos/máquinas e só quando estas são impossíveis de 

concretizar por razões económicas ou técnicas recorrer às medidas organizacionais 

e/ou à utilização de Equipamentos de Proteção Individual. Os dispositivos de proteção 

do aparelho auditivo são de dois tipos: protetores auriculares do tipo abafador e os 

dispositivos de inserção no canal auditivo.

Proteção do Tronco

O tronco é protegido através do vestuário, que pode ser confecionado em diferentes 

tecidos.

32



Em certos casos podem ser utilizados aventais contra a projeção de líquidos 

(corrosivos ou não) ou contra radiações.

Para protecção contra óleos e outros produtos químicos serão de preferir materiais 

plásticos como o PVC, o neoprenode baixa densidade.

Proteção dos Pés

A proteção dos pés deve ser considerada quando há possibilidade de lesões a partir de 

efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou elétricos.

Quando há possibilidade de queda de materiais, deverão ser usados sapatos ou botas 

revestidos interiormente com biqueira de aço, eventualmente com reforço no artelho 

e no peito do pé. Em certos casos, verifica-se o risco de perfuração da planta dos pés, 

devendo, então, ser incorporada uma palmilha de aço no respetivo calçado.

Proteção das Mãos

Os ferimentos das mãos constituem o tipo de lesão mais frequente. Daí a necessidade 

da sua proteção.O braço e o antebraço estão, geralmente, menos expostos do que as 

mãos, não sendo, contudo de subestimar a sua proteção.

Como dispositivo de proteção individual utilizam-se luvas, dedeiras, mangas ou 

braçadeiras.

Proteção contra quedas

A proteção contra quedas em altura deve ser feita através da utilização de um arnês 

ligado a um sistema pára-quedas. Na posição de trabalho pode o trabalhador 

eventualmente ficar preso a uma corda de amarração, a qual permite dispor das mãos 

livres para a execução de qualquer tarefa. O sistema pára-quedas pode ser do tipo 

retráctil ou amortecedor de quedas.

Em suma, para além da utilização dos já mencionados equipamentos de proteção 

individual, considera-se importante, a realização de inspeções de segurança com a
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devida periodicidade. Ainda de salientar que embora nada fácil devido às caraterísticas 

da actividade assim como o posto de trabalho destes trabalhadores, seria também 

importante sempre que possível atuar ao nível da conceção do posto de trabalho com 

as devidas medidas preventivas, tornando-o mais seguro, no qual existiria uma menor 

probabilidade de ocorrência de acidentes e de desenvolvimento de doenças 

profissionais. Não menos importante que as medidas em fase de conceção, ou 

utilização de equipamentos de proteção individual são o fator humano, fator este que 

não deve nunca ser desvalorizado, investindo ao nível da seleção de pessoal e em 

mudanças de comportamento, possibilitando uma diminuição da ocorrência de 

situações descritas após aplicação do método, possibilitando um melhor ambiente de 

trabalho, saudável, seguro e com trabalhadores mais satisfeitos e consequentemente 

mais eficazes e produtivos gerando lucro para empresa. (Anabela Mendes Moreira).

3.4. INVESTIGAÇÕES ANTERIORES

A motivação para a realização da presente dissertação que tem como principal 

objetivo avaliar os riscos e perigos da categoria profissional de tratorista no decorrer 

das suas atividades laborais, a escolha do tema prende-se com o fato de até à data não 

existir nenhuma avaliação de risco a esta categoria profissional com vista a priorização 

de riscos de acidente, exposição ao ruído, exposição ambiental, assim como a riscos 

psicossociais com recurso ao Método de Avaliação de Riscos e Acidentes de Trabalho 

(MARAT).

Existe alguma bibliografia neste sentido, mas que não vai totalmente ao encontro do 

obetivo deste trabalho, como é o caso do artigo publicado em 2008 pelos autores, 

(Matheus Bellini Tácio , Mauricío Leite de Oliveira e Joaquim Gonçalves Machado 

Neto), que avalia a eficiência do vestuário assim como equipamentos de proteção 

individual hidro repelente com o intuito de proteger o tratorista em pulverizações de 

agrotóxicos em Goiaba com turbo pulverizador.
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Segundos os autores, este estudo tem como principal objetivo quantificar as 

exposições dérmicas e respiratórias potências proporcionadas ao tratorista aquando 

da pulverização de agrotóxicos, na cultura da goiba, com recurso a turbopulverizdor; 

avaliando assim a eficácia do vestuário de protecção individual, avaliar inclusivamente 

a segurança assim como classificar as resptivas condições de trabalho seguras ou 

inseguras para cada agrotóxico.

Para a avaliação foi utilizado como método a equação da margem de segurança (MS), 

com a fórmula proposta por Severn (1984), que é a seguinte:

MS= NOEL X P / QAE X 10

Onde: NOEL = nível de efeitos não-observados (mg/kg/dia) publicados pela TGA 

(2003);

P = peso corpóreo médio do trabalhador, considerado como 70 kg,

QAE = quantidade absorvível da exposição (mg/kg/dia).

Concluindo-se que a exposição dérmica potencial proporcionada ao tratorista pela sua 

condição de trabalho foi de 3.807,3 ml por cada 7 h de trabalho. Foi possível ainda 

aferir que a exposição dérmica potencial nas regiões do corpo expostas do tratorista à 

pulverização, em ordem descrescente, foi os pés, os braços, as coxas, e ainda o tronco 

- atrás. Verificou-se ainda que apenas três dos dezassete agrotóxicos foram 

considerados seguros face à utilização dos equipamentos de protecção individual.

Um outro estudo de João Cândido Fernandes, tem como foco um levantamento 

estatístico sobre o nível de ruído em operações agrícolas com tratores.

O respectivo levantamento tem como intuito avaliar os níveis de ruído com tratores 

agrícolas, em função do risco auditivo dos operadores dessas máquinas.

A metodologia empregada em medições de ruído em máquinas agrícolas, está 

totalmente delineada pela International Organiation fo r  Standardization ISO 5131  

(1982) e A ssociação Brasileira de N orm as Técnicas NBR 999 (1988)

Para a concretização do estudo e aplicação da respectiva metodologia foi utilizada uma 

amostra de 198 tratores, em que foram feitas 6 medições para cada um deles.
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Como resultados, dos níveis de ruído durante uma operação agrícola têm se que:

Tabela 12: Níveis de ruído para tratores de cada grupo

GRUPO Nível de Ruído dB(A) N° de Tratores

até 49 cv 96,97 20

de 50 a 99 cv 96,49 137

de 100 a 199 cv 98,23 29

+ que 200 cv 87,17 01

Trat. esteiras 102,17 11

MÉDIA 97,06 198

Fonte: João Cândido Fernandes

Tabela 13: Níveis médios de ruído para o trator parado, sem carga, em função da rotação do motor (dB A)

Rotação Motor até Entre Entre 100 e + que 200 trator com
(rpm)

45 cv 50 e 99 cv
199 cv cv

passadeiras

500 ** 78,2 79,1 ** 86,2

800 81,2 80,3 82,3 70,1 88,3

1000 82,1 82,9 84,5 76,2 89,4

1200 83,9 84,3 86,9 79,9 89,8

1400 85,2 86,5 88,2 81,2 90,2

1600 88,3 88,2 92,3 82,8 92,3

1800 91,4 89,4 94,4 84,2 93,4

2000 93,5 91,6 94,5 ** 96,7

2200 95,1 ** ** ** **

** O os valores não permitiram uma média com precisão

Fonte: João Cândido Fernandes

Com o respetivo levantamento de dados, segundo o autor, João Cândido Fernandes os 

tratores apresentam níveis de ruído muito acima dos limites estabelecidos pela Norma 

NBR 10152, como também acima do limite de 85 dB (A) para 8 horas de exposição 

diária, estabelecidos pela N ational Roads A uthority  [NRA - 15 (CLT)];
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Assim, com os valores muito acima dos valores permitidos pela legislação, e ao mesmo 

tempo excedendo os limites estabelecidos pelas normas, levam a concluir por uma 

grave situação de insalubridade na operação de tratores nacionais.

Também com algum impacto para a presente dissertação, considera-se pertinente 

mencionar a publicação do artigo "Contribuições a gestão da segurança e saúde 

ocupacional de colaboradores do cultivo de mamão na região de Barauna_RN", ( A. C. 

Barboza Jr, E. A. S. de Medeiros, M. C. de F. Cardoso, M. J. R. Bezerra e C. E. M. 

Jerônimo.)

O presente artigo tem como objetivo o mapeamento dos riscos ambientais, nos quais 

os colaboradores da atividade do cultivo do mamão estão expostos na cidade de 

Baraúnas-RN, por meio da Análise Preliminar de Riscos. Para tanto, foi utilizada a 

estratégia de pesquisa de natureza qualitativa, classificada também como descritiva, 

bem como exploratória, e que utilizou para o desenvolvimento de seu processo a 

técnica do estudo de caso.

Segundo os autores ( A. C. Barboza Jr, E. A. S. de Medeiros, M. C. de F. Cardoso, M. J. R. 

Bezerra e C. E. M. Jerônimo), os riscos mais críticos estão associados a possíveis lesões 

com ferramentas e a exposição a agentes químicos.
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Tabela 14: Síntese da Análise Preliminar de Riscos associados ao cultivo do mamão

N° Perigo Causa Deteção Efeito Cat. Cat. Cat.

Freq. Serv. Risco

1 Atropelamento 

de funcionário

Falta de 

atenção, falha 

mecânica ou 

desatenção do 

atropelado

Visual Fraturas, 

luxações, 

perda de 

membros e 

até morte

C IV RM

2 Capotamento 

do trator

Declive

acentuado, alta 

velocidade, 

desativação e 

cansaço

Visual Fraturas, 

luxações, 

perda de 

membros e 

até morte

D IV RM

3 Lesões com 

ferramentas

Falta de

atenção,

cansaço,

fadiga,

inexperiência

Visual Invalidez 

parcial ou 

definitiva

A III RA

4 Intoxicação

com

agrotóxico

Falta ou mau 

uso do EPI, 

falta de 

formação ou 

erro na 

dosagem

Visual, 

tato, odor

Doenças 

crónicas, 

dermites, 

vómitos e até 

morte 

quando a 

longo prazo

A IV RA

Na perspetiva dos autores, (A. C. Barboza Jr, E. A. S. de Medeiros, M. C. de F. Cardoso, 

M. J. R. Bezerra e C. E. M. Jerônimo) os principais riscos ambientais, a segurança e 

saúde ocupacional dos colaboradores que atuam no processo de cultivo do mamão 

estão associados: ao uso de agrotóxicos, às lesões com ferramentas, aos riscos de 

quedas de plataformas de colheita e aos possíveis desmoronamentos de caixas sobre 

os trabalhadores. O desdobramento dos resultados concretiza-se o potencial de ações 

preventivas para o emprego na gestão da segurança do trabalho e dos seus 

profissionais no ramo agrícola. Este trabalho apresenta uma contribuição ao 

desenvolvimento futuro de programas de prevenção a riscos ambientais presentes na
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atividade de cultivo do mamão, em especial no padrão adotado no município de 

Baraúna-RN. Porém, podendo ser extrapolado para outros cenários.

A categoria profissional de tratorista no desempenhar das suas tarefas laborais está 

sujeito a vários riscos e condições que podem potenciar o incremento de acidentes 

assim como de doenças profissionais, por essa razão considera-se pertinente fazer 

referencia ao artigo "Exposição humana à vibrações de corpo inteiro em um trator 

agrícola com pneus radiais"( Rodrigo Lampert Ribas, José Fernando Schlosser Ulisses 

Ciacomini Frantz,Marcelo Silveira de Farias, Fabrício Azevedo Rodrigues).

Este artigo tem como objetivo avaliar as vibrações de corpo inteiro a que um operador 

de trator agrícola esta sujeito utilizando pneus radiais, com três diferentes pressões de 

insuflagem em operação de sementeira.

Esta avaliação valeu-se pela aquisição de um equipamento de medição (Type 4447 da 

Bruel&Kjaer). Na sequência das respetivas medições foi possível aferir segundo o autor 

que ficaram na faixa do "extremamente desconfortável" segundo os limites 

considerados pela Norma ISO 2631. Assim, para uma jornada de 8 horas de trabalho, o 

operador está exposto acima do nível limite de conforto estabelecido pela norma 

anteriormente mencionada.

As atividades no âmbito agrícola estão a alcançar destaque no cenário nacional em se 

tratando de Segurança do trabalho. Tratar de se conhecer seus perigos é o primeiro 

passo para ter base em tomadas de decisões e delinear dessas atividades.

Apesar da grande problemática que envolve os riscos à saúde ocupacional nas 

atividades agrícolas, poucos são os estudos que auxiliam nas análises e composição de 

programas que direcionam para políticas e programas adequados de gestão. E 

conforme se pode observar nos relatos bibliográficos e periódicos especializados existe 

uma carência de estudos específicos para tal segmento, tendo-se pequenos ensaios 

relativos a segurança e saúde ocupacional na agricultura.

Crê-se que os artigos e publicações presentes no ponto 3.4 são de extrema relevância 

e úteis para a realização da presente dissertação, no entanto, são insuficientes com
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vista a ir ao encontro do principal objetivo que é avaliar os riscos e perigos da 

categoria profissional de tratorista no decorrer das suas tarefas profissionais, uma vez 

que cada um deles analisa um ponto especifico e não fazendo uma avaliação geral aos 

riscos e perigos a que estão sujeitos estes operadores agrícolas. Assim, é daí a 

importância da presente avaliação, uma vez que até a data não existe publicada uma 

avaliação com um caris mais generalista e com recurso ao método de avaliação 

MARAT, um outro, ponto menos positivo após análise das várias publicações, é o fato 

de que os mesmos não dão uma continuidade à problemática em estudo, 

disponibilizando medidas de controlo para minimizar o impacto que estas tarefas têm 

na saúde do operador.

3.5. METODOLOGIA DE AVALIAÇAO DE RISCOS PROFISSIONAIS

Em termos metodológicos, não existem regras fixas sobre a forma como a avaliação de 

riscos deve ser efetuada. No entanto segundo a Comissão Europeia em 1996, dois 

princípios devem ser considerados quando se pretende fazer uma avaliação: - 

Estruturar a operação, de modo a que sejam abordados todos os perigos e riscos 

relevantes; - Identificar o risco, de modo a equacionar se o mesmo pode ser eliminado. 

Qualquer que seja a metodologia que se pretenda implementar, a abordagem deverá 

ser comum e integrar os seguintes aspetos (adaptado de Comissão Europeia, 1996): - 

Observação do meio circundante do local de trabalho; - Identificação de atividades 

realizadas no local de trabalho; - Consideração dos trabalhos realizados no local de 

trabalho; - Observação de trabalhos em progresso; - Consideração de padrões de 

trabalho; - Consideração de fatores externos que podem afetar o local de trabalho; - 

Revisão de fatores psicológicos, sociais e físicos que possam contribuir para a 

ocorrência de stress no trabalho. As metodologias de avaliação de riscos devem ser 

eficientes e suficientemente detalhadas para possibilitar uma adequada 

hierarquização dos riscos e consequente controlo.
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3.5.1. MÉTODOS QUANTITATIVOS

A avaliação quantitativa envolve o uso de dados numérico o que permite obter um 

resultado quantitativo e por essa razão diminuindo a subjetividade da avaliação.

Os Métodos quantitativos permitem obter uma resposta numérica à estimativa da 

magnitude do risco sendo de grande utilidade quando existe a necessidade de 

aprofundar o estudo para justificar o custo ou a dificuldade na adopção de algumas 

soluções preventivas.

Incidem numa avaliação objetiva dos riscos:

• Quantificação da probabilidade e gravidade dos riscos;

• Caraterizam-se por serem métodos de alguma simplicidade do que diz respeito 

ao modo de aplicação e que permitem fazer uma boa análise de todas as 

tarefas envolvidas, permitindo uma rápida e eficaz percepção das ações de 

melhoria aos riscos prioritários;

• Apto a aplicar para a avaliação de riscos, em atividade com elevado risco ou de 

maior complexidade;

3.5.2. MÉTODOS QUALITATIVOS

A gravidade e a probabilidade de ocorrência dos riscos associados aos perigos 

identificados podem ser avaliadas com base em métodos qualitativos, a partir da 

utilização de determinados elementos como a comparação do histórico de dados 

estatísticos. (ex: Sinistralidade da empresa ou do setor).

Por oposição dos métodos quantitativos esta abordagem apresenta caraterísticas de 

subjectividade, por não apresentar resultados numéricos, mas no entanto permite 

uma maior generalização, logo carateriza-se por ser um método menos restritivo.

Incidem numa avaliação subjetiva dos riscos:
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Aplicação através de análise visual;

• Avaliação de situações em elevado grau de simplicidade, em que os perigos são 

facilmente identificados por observação;

3.5.3. MÉTODOS SEMI-QUANTITATIVOS

Bastante úteis quando a avaliação realizada pelos Métodos Qualitativos se considera 

insuficiente para alcançar uma adequada valoração dos riscos e a complexidade 

subjacente aos métodos quantitativos não justifica o custo associado à sua aplicação.

Risco = Frequência X Gravidade X Extensão das pessoas expostas

3.5.4. COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS

Tabela 15: Comparação entre métodos de avaliação

Métodos Vantagens Desvantagens

Métodos de Avaliação Qualitativos Métodos simples, que não São subjetivos; - Dependem muito

requerem quantificação nem da experiência dos avaliadores; -

cálculos; - Não requerem Não permitem efetuar análises

quantificação exata das 

consequências; - Tornam exequível 

o envolvimento dos diferentes 

elementos da organização.

custo / benefício.

Métodos de Avaliação Quantitativos Permitem resultados objetivos Apresentam complexidade e

(mensuráveis); - Permitem a análise morosidade de cálculos; -

do efeito da implementação de Necessitam de metodologias

medidas de controlo de risco; - estruturadas -  necessitam de dispor

Permitem efetuar análises de base de dados experimentais ou

custo/beneficio; - Assumem históricos de adequada fiabilidade e

linguagem objetiva (facilitando a representatividade; - São bastante

sensibilização da administração) onerosos -  requerem recursos 

humanos experientes e com 

formação adequada.

Métodos de Avaliação Semi- Métodos relativamente simples; - Apresentam subjetividade associada

Quantitativos Identificam as prioridades de aos descritores utilizados nas

intervenção através da identificação escalas de avaliação; - São

dos principais riscos; - Sensibilizam fortemente dependentes da

os diferentes elementos da 

organização.

experiência dos avaliadores.
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3.6.5. CARATERIZAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS E DE ACIDENTES DE 
TRABALHO (MARAT)

O Método de Avaliação de Riscos e Acidentes de Trabalho (MARAT) carateriza-se como 

método semi-quantitativo de matriz composto e que tem como base o sistema 

simplificado de risco de acidentes de trabalho, ou seja permite quantificar a magnitude 

dos riscos existentes e, como consequência, hierarquizar de modo racional a 

prioridade da sua eliminação ou correcção.

Este permite identificar perigos, avaliar e quantificar a magnitude dos riscos existentes 

nas diferentes atividades operacionais assim como processos/atividades no local de 

trabalho, tendo em conta uma ordem de prioridades que deve ser previamente 

estabelecida, tendo em conta a intervenção e correção dos riscos, designando os riscos 

que poderão ser tolerados e os não tolerados.

Através do MARAT e com a informação obtida é possível comparar o nível de 

probabilidade apurado, com o nível de probabilidade resultante da análise dos dados 

estatísticos de sinistralidade e informação histórica

Utilizando este método e com poucos recursos podem-se detetar muitas situações de 

risco e como consequência eliminá-las. O método permite apresentar níveis de risco, 

probabilidade e severidade, em forma de escala com várias possibilidades, assim, é 

possível distinguir diferentes situações e determinar o nível de risco adequado.

Para a realização da presente dissertação, o método que será apresentado e aplicado 

para identificar os perigos e riscos associados à categoria profissional de Operador de 

máquinas agrícolas . Será o MARAT, desta forma considera-se importante a explanação 

do referido método.
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Esquema do método MARAT:

Fonte: Ricardo Pedro,2006

O presente método pode ser apresentado pelo seguinte esquema:

Figura 6: Fluxograma do Método MARAT

Nível de Deficiência (ND)

Designa-se por nível de deficiência (ND), ou nível de ausência de medidas preventivas, 

a magnitude esperada entre o conjunto de fatores de risco considerados e a sua 

relação causal direta com o acidente.

A tabela que se segue descreve um determinado nível de deficiência:
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Tabela 16: Nível de deficiência do MARAT

N íve l de  
D e fic iên c ia

N D S ig n if ic a d o

A c e itá v e l
(A )

1
- N a o  f o r a m  d e te c ta d a s  a n o m a lia s .
- 0  p e r ig o  e s tá  c o n tro la d o .

In s u f ic ie n te

(I)
2

- F o ra m  d e te c ta d o s  f a c to r e s  d e  r is c o  d e  m e n o r  im p o r tâ n c ia .
- E  d e  a d m it i r  q u e  o  d a n o  p o s s a  o c o r re r  a lg u m a s  v e z e s .

D e f ic ie n te
(D )

6
- F o ra m  d e te c ta d o s  a lg u n s  f a c to re s  d e  r i s c o  s ig n if ic a t iv o s ,
- 0  c o n ju n to  d e  m e d id a s  p re v e n tiv a s  e x is te n te s  te m  a su a  e f ic á c ia  r e d u z id a  de 
f o r m a  s ig n if ic a t iv a .

M u ito  D e f ic ie n te  
(M D )

10
- F o ra m  d e te c ta d o s  f a c to re s  d e  r is c o  s ig n if ic a tiv o s .
- A s  m e d id a s  p re v e n tiv a s  e x is te n te s  s ã o  in e f ic a z e s .
- 0  d a n o  o c o r r e r á  n a  m a io r  p a r te  d a s  c ir c u n s tâ n c ia s .

D e f ic iê n c ia  T o ta l  
(D T )

14
- M e d id a s  p re v e n tiv a s  in e x is te n te s  o u  d e s a d e q u a d a s .
- S ã o  e s p e ra d o s  d a n o s  n a  m a io r  p a r te  d a s  s i tu a ç õ e s .

Nível de Exposição (NE)

O nível de exposição é uma medida que traduz a frequência com que se está exposto 

ao risco.

Para um risco concreto, o nível de exposição pode ser apreciado em função dos 

tempos de continuidade nas áreas de trabalho, operações com máquinas 

procedimentos, ambientes de trabalho, etc.

A tabela que se segue descreve a avaliação num determinado nível de exposição:

N ív e l de  
E x p o s iç ã o

N E S ig n if ic a d o

E s p o r á d ic a 1 - U m a  v e z  p o r  a n o  o u  m e n o s  e  p o r  p o u c o  te m p o  ( m in u to s ) .

P o u c o  F r e q u e n te 2 - A lg u m a s  v e z e s  p o r  a n o  e  p o r  p e r ío d o  d e  te m p o  d e te r m in a d o .

O c a s io n a l 3 - A lg u m a s  v e z e s  p o r  m ê s .

F re q u e n te 4
- V á r ia s  v e z e s  d u r a n te  o  p e r ío d o  la b o r a i ,  a in d a  q u e  c o m  te m p o s  c u r to s  -  v á r ia s  
v e z e s  p o r  s e m a n a  o u  d iá r io .

C o n t in u a d a
R o tin a

5 - V á r ia s  v e z e s  p o r  d ia  c o m  te m p o  p r o lo n g a d o  o u  c o n t in u a m e n te .

Figura 7 - Nível de Exposição do MARAT
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Nível de Probabilidade (NP)

O nível de probabilidade é determinado em função das medidas preventivas existentes 

e do nível de exposição ao risco.

Pode ser expresso da seguinte forma:

Tabela 17: Nível de deficiência vs nível de exposição do MARAT

N ív e l de E x p o s içã o

Es
po

rá
di

ca

Po
uc

o 
Fr

eq
ue

nt
e

O
ca

sio
na

l

Fr
eq

ue
nt

e

Co
nt

in
ua

1 2 3 4 5

Aceitável 1 1 2 3 4 5

Insuficiente 2 2 4 6 8 10

N ív e l de D efic iên c ia Deficiente 6 6 12 18 24 3 0

Muito Deficiente 10 10 20 30 40 50

Deficiência Total 14 14 28 42 5 6 70

Tabela 18: Nível de Probabilidade do MARAT

N ív e l  d e  

P r o b a b i l id a d e
N P S ig n if ic a d o

M uito  Baixa [i;3 ]
N ão  é de esperar que a situação  perigosa  se m aterialize, ainda que possa  ser 

conceb ida.

B aixa [4;ó] A  m ateria lização  d a  situação  perigosa  pode ocorrer.

M édia [8;20]
A  m ateria lização  d a  situação  perigosa  é passível de oco rrer pe lo  m enos um a 

vez  com  danos.

A lta [24;30]
A  m ateria lização  d a  situação  perigosa  pode ocorrer várias v ezes duran te  o 

período  de estudo.

M uito  A lta [40;70] N orm alm ente  a m ateria lização  da situação perigosa  ocorre  com  frequência.
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Nível de Severidade (NS)

O nível de Severidade do dano diz respeito ao dano mais grave que é razoável esperar 

de uma ocorrência envolvendo o perigo avaliado:

A tabela que se segue descreve a avaliação num determinado nível de severidade (NS):

Tabela 19: Nível de Severidade do MARAT

N ív e is  d e
N S

S i g n if i c a d o

S e v e r id a d e D a n o s  P e s s o a is D a n o s  M a t e r ia i s

Insignificante 10 Não há danos pessoais Pequenas perdas materiais nas empresas

Leve 25
Pequenas lesões que não requerem 
hospitalização.
Apenas primeiros socorros

Reparação dos danos, sem paragem da 
actividade das empresas.

Moderado 60
Lesões com incapacidade transitória. 
Requerem tratamento médico

Requer a paragem das actividades para 
efectuar a reparação nas empresas

Grave 90
Lesões graves que podem ser 
irreparáveis.

Destruição parcial do sistema em estudo 
(reparação complexa e onerosa)

Mortal ou 155 Um morto ou mais. Destruição de um ou mais sistemas
catastrófico Incapacidade total ou permanente (difícil renovação/ reparação).

Nível de Risco (NR)

O nível de risco será o resultado do produto do nível de probabilidade pelo nível das 

consequências -  NR = NP X NS

E que se apresenta da seguinte forma:
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Tabela 20: Nível de Risco do MARAT

Pequenas lesões que 
não requerera 
hospitalização.

Reparação sem 
paragem das 
actividades. 25 25 75 100 150 Cl

i/D 600 750 1000 1750

Lesões com
incapacidade
temporária.

Requer a paragem 
das actividades para 
efectuar a reparação. 60 60 180 240 360

O' 
00 
Tt

0801 1440 1800 2400 4200

Lesões graves que 
podem ser 
irreparáveis.

Destruição parcial do 
sistema em estudo 
(reparação complexa 
e onerosa).

90 90 270 360 540
©
C l
c- 16

20 2160 2700 3600 6300

Ura morto ou maís. 
Incapacidade total 
ou permanente.

Destruição de um ou 
mais sistemas (difícil 
renovação / 

reparação).
155 155 465 620

OC
õ

O
s

12
40

27
90 3720 4650 6200 10850

Nível de Controlo (NC)

O nível de controlo pretende dar uma orientação para implementar programas de 

eliminação ou redução dos riscos, atendendo à avaliação do custo/eficácia.
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E que se apresenta da seguinte forma:

Tabela 21: Nível de Controlo do MARAT

N ív e l de  
Controlo NC Significado

I
3600

a
10850

- Situação critica.
- Intervenção imediata.
- Eventual paragem imediata.
- Isolar o perigo até serem adoptadas medidas de controlo permanentes

II
1240

a
3100

- Situação a corrigir.
- Adoptar medidas de controlo enquanto a situação perigosa não for eliminada 
ou reduzida.

III
360

a
1080

- Situação a melhorar.
- Deverão ser elaborados planos, programas ou procedimentos documentados 
de intervenção

IV
90
a

300
- Melhorar se possível justificando a intervenção

V
10
a

80
- Intervir apenas se uma analise mais pormenorizada o justificar

Sendo que cada nível de controlo é representado por uma cor, associado ao nível de 

controlo I a cor vermelha; associado ao nível de controlo II a cor rosa; associado ao 

nível de controlo III; associado ao nível de controlo IV a cor verde e por último 

associado ao nível de controlo V a cor azul.

3.6.6. ACEITABILIDADE DO RISCO

Os critérios utilizados para definir a aceitabilidade ou não, para valores de controlo 

(NC) iguais ou inferiores a 300, consideram-se os riscos aceitáveis.

Por outro lado, para valores de controlo (NC) iguais ou superiores a 360, consideram- 

se os riscos não aceitáveis, o que implica que devem ser desenvolvidas medidas no 

sentido de ou eliminar ou reduzir ao mínimo possível. (Ricardo Pedro,2006)
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. MATERIAIS

No âmbito da Unidade Curricular de Projeto II, que visa dotar o aluno de competência 

e maturidade inteletual adequada ao nível académico de mestrado insere-se a 

realização da presente dissertação. Que tem como finalidade a identificação de perigos 

e avaliação de riscos em contexto real de trabalho, mais concretamente no setor 

agrícola e direcionado para a categoria profissional de tratorista, assim foi necessário 

angariar parceiros, para a concretização da respetiva avaliação.

4.1.1. CARATERIZAÇÃO DOS PARCEIROS

A desproporção entre as pequenas e as grandes propriedades, traduz-se numa nítida 

desigualdade de condições. À diferença entre a extensão da terra correspondem 

necessariamente outras diferenças: nos recursos de capital, na forma e técnica de 

cultivo, na produtividade do trabalho, assim como as condições de segurança em que 

se desenvolve o trabalho, aquilo que se pretende estudar.

A dimensão das propriedades condiciona muito o tipo de agricultura assim como as 

tarefas laborais dos seus intervenientes.

Embora o número de parceiros seja reduzido, será possível caraterizar a categoria 

profissional em estudo, assim como os perigos e riscos a que estão sujeitos no 

decorrer da sua atividade laboral, aplicando o método e fomentando assim as medidas 

de controlo com vista a eliminar ou reduzir situações com potencial risco elevado, 

podendo assim extrapolar resultados, assim como facilitar a aplicação do método de 

avaliação para explorações de maior dimensão.

Assim, foi possível contar com a colaboração de cinco explorações agrícolas, sendo 

esta essencialmente de média/grande dimensão, no entanto praticamente todas elas 

com uma estrutura familiar. Esta seleção prende-se com o fato de que neste tipo de 

explorações a prática de atos inseguros, como a não utilização de qualquer EPI, o 

consumo de álcool durante o período laboral, andar "a boleia " em cima do tratador,
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para além da maquinaria sem a devida proteção devido à sua antiguidade, são uma 

constante neste tipo de explorações.

Herdade: Monte Novo do Maltalhado (Proprietário Individual Fernando Palma)

Um dos parceiros, é a herdade Monte Novo do Maltalhado, sediada na localidade da 

Nossa Senhora das Neves em Beja.

A sua atividade iniciou em 2008, dedicando-se única e exclusivamente à produção de 

azeitona.

Azeitona essa, que é posteriormente comercializada a lagares com o intuito de 

produzir de azeita virgem e extra virgem.

Quanto á sua dimensão carateriza-se como sendo de média dimensão com 20, 15 ha. 

Para a realização das suas tarefas os colaboradores da exploração dispõem de dois 

tratores, um deles um Jonh Deere 2040 S de 1984 e o outro um New Holland TL90A de 

2007.

Nesta exploração agrícola, existem três operacionais que recorrem aos tratores para 

desempenharem as suas tarefas diárias, têm idade compreendidas entre os 40 e os 56 

anos. Destes três operacionais apenas um deles está habilitado para a condução deste 

tipo de veículos, com a licença para a condução de veículos agrícolas, os restantes têm 

apenas carta de condução com a categoria B.

Não é conhecido nenhum acidente de trabalho na sequência da utilização dos tratores. 

(Fonte: Fernando Palma)
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Herdade : Monte dos Guardanapos (Proprietário Florival dos Santos)

Esta pequena exploração agrícola está sediada na localidade de Coitos, concelho de 

Beja.

Iniciou a sua actividade em 1970, dedicando-se à produção de trigo, cevada, girassol e 

milho, produção essa que é essencialmente para comercializar mas também para 

consumo próprio. Trata-se de um exploração agrícola familiar, que dispõe de apenas 

um único trator, John Deere de modelo 2140 de 1981,e dois operadores, os respetivos 

profissionais têm idades compreendidas entre os 35 e os 72 anos.

Quanto à sua dimensão é de aproximadamente 50 ha.

É apenas conhecido apenas um acidente de trabalho ocorrido na sequência da 

utilização do trator. Deste acidente resultou apenas um ferido, o próprio trabalhador 

acidentado, que deu entrada no hospital com pequenas escoriações, mas que devido a 

forte pancada na cabeça desencadeou o aparecimento de problemas neurológicos e 

que na sequência do respetivo acidente deixou de exercer funções. (Fonte:José Rosa 

dos Santos) De salientar ainda, que nenhum dos atuais operadores dispõe de licença 

para a condução de veículos agrícolas.

Herdade: Monte do Charo (António José Hilário)

Iniciou a atividade em 1970, é uma exploração agrícola familiar com aproximadamente 

50 há. Destina-se essencialmente à produção cereais como trigo e cevada e algumas 

leguminosas, alguns produtos frutícolas e hortícolas para consumo doméstico.

Esta exploração agrícola dispõe de dois tratores assim como de dois operacionais. Um 

dos tratores é de 1988 e o outro 2012. Quanto à idade dos seus operacionais está 

compreendida entre os 19 e os 53 anos.

Os dois equipamentos são um MasseyFergunson 375 de 1988 e um trator Case Jxu115 

de 2012.

Dos dois operacionais apenas um está habilitado para a condução deste tipo de 

maquinaria, com a licença de veículos agrícolas.
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Não existe registo de acidentes de trabalho na sequência da utilização dos tratores. 

(Fonte: António José Hilário).

Herdade: Pedralva (GRUPO ANCORA)

A herdade de Pedralva está sediada em Ferreira do Alentejo, é uma exploração 

agrícola de grandes dimensões, tem uma área com 99,90 há.

Esta iniciou a sua actividade em 2003, e dedica-se exclusivamente à produção de 

azeite. Para a realização de tarefas em que é necessária a utilização de maquinaria com 

tração, nomeadamente tratores, a exploração dispõe de dois equipamentos (2010 e 

2013), sendo que o número de tratoristas nesta herdade é de quatro, com idades 

compreendidas entre os 30 e os 56 anos.

Os equipamentos, tratores, são idênticos em marca e modelo apenas varia o ano, 2010 

e 2013, sendo que se tratam de dois New Holland T6-160.

Herdade: Rocha (GRUPOR ANCORA)

A herdade da Rocha está sediada também em Ferreira do Alentejo, à semelhança da 

anterior é uma exploração de grandes dimensões, pois apresenta uma área de 93,27 

ha.

Esta exploração iniciou a sua atividade em 2005, dedicando-se única exclusivamente à 

produção de azeitona.

Dispõe de apenas um trator John Deere 6-430 2014, com dois operacionais. Quantas 

às idades estão compreendidas entre os 30 e os 56 anos.

No caso do Grupo ANCORA, os seis operacionais, estão habilitados a conduzir este tipo 

de maquinaria, foi inclusivamente aquando da admissão ministrada formação em 

segurança no trabalho, no que respeita a utilização destes equipamentos.

Não são conhecidos acidentes de trabalho no decorrer da utilização deste tipo de 

maquinaria. (Fonte: Ana Lúcia Palma, Grupo Ancora)
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4.1.2. CARATERIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DE TAREFAS ALVO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adoptada para a realização da presente dissertação divide-se nas 

seguintes etapas:

• Aquisição de dados através de pesquisa e solicitação de informação relacionada 

com a atividade desenvolvida pela categoria profissional em estudo;

• Identificação de perigos e riscos associados às atividades desenvolvidas;

• Estudo das atividades, assim como de equipamentos utilizados de forma 

obeservacional.

• Existiu também a necessidade de identificar as tarefas que estes operacionais 

desempenham, com recurso à utilização de tratores.

A herdade Monte Novo do Maltalhado, destina-se à produção de azeite. Para a 

concretização das suas funções, enquanto tratoristas, foram identificadas quatro 

tarefas, que serão alvo de análise aquando da aplicação do método.

• Preparação dos Solos (passar terra, charruar);

• Plantar Oliveiras;

• Aplicação de produtos químicos (fertilizantes e fitofarmacêuticos);

• Recolha da azeitona (com recurso a mangas, nesta tarefa os apanhadores de 

azeitona, colocam a azeitona que apanham, numa espécie de manga, que por 

sua vez vai sendo puxada pelo trator);

Por outro lado, a exploração agrícola Monte dos Guardanapos, apresenta caratersiticas 

diferentes da anterior, sendo de menor dimensão, menos operacionais e menos 

equipamentos.

Dedica-se à produção de trigo, cevada, girassol e milho.

Para concretização dos seus objetivos e com recurso à utilização do trator foram 

identificadas três tarefas distintas:
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Preparação de Solos (passar terra, charruar);

• Semear/Enfardar;

• Aplicação de produtos químicos (fertilizantes e fitofarmacêuticos);

Já o Monte do Charo, apresentam uma dimensão maior que a anterior, dispõe de dois 

operacionais e dois tratores. No entanto aquilo que produz é muito semelhante à 

anterior exploração.

Assim, foram identificadas as mesmas tarefas que os operacionais efetuam com 

recurso à utilização dos tratores.

Por ultimo as explorações agrícolas do GRUPO ANCORA, a herdade da Pedralva e da 

Rocha, produzem apenas azeite. São no entanto explorações de maior dimensão em 

há, assim como no número de operacionais e equipamentos. No entanto foram 

identificadas as mesmas tarefas realizadas pelos seus operacionais com recurso aos 

tratores, que no monte de Maltalhado, pois embora em menor escala têm o mesmo 

objetivo final.

• Preparação dos Solos (passar terra, charruar);

• Plantar Oliveiras;

• Aplicação de produtos químicos (fertilizantes e fitofarmacêuticos);

• Recolha da azeitona (com recurso a mangas, nesta tarefa os apanhadores de 

azeitona, colocam a azeitona que apanham, numa espécie de manga, que por 

sua vez vai sendo puxada pelo trator);
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4.1.3. EQUIPAMENTOS

O trator é um veículo com motor suscetível de fornecer elevado esforço de tração 

relativamente ao seu peso, mesmo em pisos com fracas condições de aderência, e 

construídos principalmente para puxar, empurrar, transportar e acionar máquinas e 

equipamentos destinados aos trabalhos agrícolas e florestais (ex: charrua, fresa, 

semeador, reboque...). (ACT -  Autoridade para as Condições de Trabalho)

Os tratores têm, de um modo geral, como órgãos de propulsão rodas (podendo ser de 

duas ou de quatro rodas motrizes ) ou lagartas. (ACT -  Autoridade para as Condições 

de Trabalho).

Herdade do Monte Novo do Maltalhado

• Jonh Deere de (1984)

Figura 8: Jonh Deere de 1984
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Como é evidente na figura, o Jonh Deere 20140S é um equipamento bastante antigo, 

não dispõe de qualquer dispositivo de segurança como, estrutura de proteção anti- 

capotamento (EPAC), proteção de órgãos móveis e guarda corpos nem sistemas de 

retenção.

• New Holland TL90 de (2007)

Figura 9:New Holland TL90 de 2007

O trator New Holland modelo TL90A de 2007, está provido de estrutura de proteção 

anti- capotamento (EPAC) com cabine, guarda corpos e sistemas de retenção como 

cinto de segurança, retrovisores e luz sinalizadores de marcha atrás.
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Herdade Monte dos Guardanapos

• John Deere 2140 (1981)

Figura 10:John Deere 2140 de 1981

O respetivo equipamento inicialmente não tinha qualquer dispositivo anti -  

capotamento, tendo sido feito e adaptado ao trator posteriormente, não estando por 

isso em conformidade com a marcação CE e não sendo possível aferir a força do 

mesmo, assim como, em caso de capotamento será suficientemente robusto para o 

fim a que se destina. Para além da cabine e dos espelhos retrovisores, não detêm 

qualquer outro tipo de sistema de segurança ou mecanismos de retenção, como cinto 

ou guarda corpos.
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Herdade: Monte do Charo

• Massey Fergunson 375 (1988)

Figura 11: Massey Fergunson 375 de 1988

O Massey Fergunson 375 de 1988 é um equipamento bastante antigo, não dispõe de 

qualquer dispositivo de segurança como, estrutura de proteção anti-capotamento 

(EPAC), proteção de órgõas móveis, guarda corpos, espelhos retrovisores, nem sistema 

de retenção.
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Case Jxu 115 ( 2012)

Figura 12: Case Jxu 115 de 2012

O trator Case Jxu115 dispõe de strutura de protecção anti-capotamento com cabine, 

sistema de retenção como cinto de segurança, assento hidráulico, ar climatizado no 

interior, guarda corpos e espelhos retrovisores.
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Grupo ANCORA: Herdade da Pedralva

• New Holland T6-160 (2010 e 2013)

Figura 13: New Holland T6-160 (2010 e 2013)

Os respetivos tratores dispõe de estrutura de protecção anti-capotamento com cabine, 

sistema de retenção como cinto de segurança, assento hidráulico, ar climatizado no 

interior, guarda corpos ,espelhos retrovisores e corrimões.
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Grupo ANCORA: Herdade da Rocha

• John Deere 6-430 (2014)

Figura 14: John Deere 6-430 (2014)

O tratore dispõe de estrutura de protecção anti-capotamento com cabine, sistema de 

retenção como cinto de segurança, assento hidráulico, ar climatizado no interior, 

guarda corpos e espelhos retrovisores.
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4.2. MÉTODOS

A identificação das tarefas, só foi possível através de mecanismos observacionais, e 

com o auxílio de uma ficha de verificação (apêndice III), tendo sido preenchida, 

aquando das visitas realizadas às explorações agrícolas colaboradoras.

Após reunida e compilada a informação adquirida.

Foi elaborada uma avaliação de riscos, sendo que a mesma será realizada com recurso 

a utilização do Método de Avaliação de Riscos e Acidentes de Trabalho (MARAT). A 

escolha do método, deve-se ao fato de que através do MARAT é possível identificar, 

avaliar e quantificar a magnitude dos riscos existentes nas diferentes tarefas 

operacionais e processos no local de trabalho, estabelecendo, uma ordem de 

prioridades de intervenção e correção de riscos, estabelecendo os riscos que poderão 

ser tolerados e não tolerados, sendo expresso em cinco níveis de controlo, cada um 

deles identificado através de uma esquema de cores de fácil percepção, sendo a cor 

vermelha uma situação crítica, a cor rosa a segunda mais gravosa, a terceira amarela, a 

quarto verde e a quinta a cor azul, por ordem de gravidade.

Segundo Freitas (2008) considera que este é um método orientador, visto que a 

informação obtida permite comparar o nível de probabilidade apurado, com o nível de 

probabilidade resultante da análise dos dados estatísticos de sinistralidade e 

informação histórica.

Utilizando este método com poucos recursos, podem ser detetadas muitas situações 

de risco como consequência elimina-las.

O presente método pode ser apresentado pelo seguinte esquema:
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Figura 15: Fluxograma do Método MARAT

Informações adicionais, sobre o método e aplicabilidade do mesmo, são possíveis de 

consultar na seção anterior do documento, mais precisamente no ponto 3.6.5

Após a aplicação do método e mediante os resultados serão propostas as respetivas 

medidas de controlo.

4.2.1.SINTESE DE MATERIAIS/MÉTODOS COM VISRA A CUMPRIR O PLANO DA 
DISSERTAÇÃO

Tabela 22: Materiais/métodos com vista a cumprir o plano da dissertação

Atividade Materiais e Métodos

Aquisição de dados através de pesquisa e 

solicitação de informação relacionada com a 

atividade desenvolvida pela categoria profissional 

em estudo;

Pesquisa Web, computador com ligação à 

internet;

Caraterização do setor assim como da categoria 

profissional;

Pesquisa Web , computador com ligação à 

internet;

Descrição das atividades realizadas; Trabalho de campo junto dos parceiros 

(observacional; aplicação de lista de verificação; 

caso existam solicitar dados estatísticos sobre os 

acidentes de trabalho em operadores de 

máquinas agrícolas), sendo necessário papel e 

caneta.

Identificação de perigos e riscos associados às 

atividades desenvolvidas;

Compilar a informação retida, na observação e na 

aplicação da lista de verificação, recursos
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necessários computador;

Avaliação de riscos Aplicação do Método de Avaliação de Riscos e de 

Acidentes de Trabalho (MARAT); recursos 

necessários computador;

Medidas de Controlo Identificação de medidas preventivas e/ou 

corretivas, recursos necessários computador e 

fichas de segurança de equipamentos;
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Neste ponto, serão apresentados os resultados obtidos com a aplicação do método 

MARAT.

S erá possível percepcionar, as explorações com maior número de nível controlo I, o pior 

de uma escala de cinco, assim como aferir quais as tarefas desempenhadas pela 

categoria profissional de tratorista, que mais perigos e riscos oferecem a estes 

profissionais, e com isto atuar em conformidade para a eliminação do risco, não sendo 

possível, minimiza-lo.

Param além da apresentação de resultados, serão explanadas algumas medidas 

coletivas e individuais que poderão ser levadas em consideração por parte destes

5.1. AVALIAÇÃO DE RISCOS -  ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA 

CATEGORIA PROFISSIONAL DE TRATORISTA

Para a categoria profissional de tratorista foram identificados alguns riscos adjacentes 

às atividades por estas realizadas em contexto laboral, segue na tabela 23 os exemplos 

desses mesmos riscos.

Tabela 23: Descrição dos riscos a que estão expostos os tratoristas

Risco
Queda de pessoas em desnível 

Queda de pessoas ao mesmo nível 

Queda de objetos em manipulação 

Queda de objetos desprendidos, suspensos 

Tropeçar em objetos 

Choques contra objetos imóveis 

Choques contra objetos móveis 

Golpe/corte/perfuração (selecionar)

Projeção de fragmentos ou partículas
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Compressão por ou entre objetos (entalamento)

Compressão por máquinas/equipamentos

Atropelamento por máquinas/veículos

Choque ou capotamento rodoviário

Contato com animais

Esforço excessivo

Postura

Exposição a temperaturas ambientais extremas

Exposição a descargas atmosféricas

Contato térmico

Contato elétrico - direto

Contato elétrico - indireto

Contato cutâneo com agentes químicos

Inalação de poeiras, gases, vapores de substâncias nocivas

Exposição a agentes Biológicos (vírus, bactérias, fungos, etc.)

Exposição a vibrações

Exposição ao ruído

Exposição à luz deficiente ou mal concebida

Incêndio

Fadiga mental

Fadiga Física

Insatisfação

5.2. ANÁLISE DO MARAT

Para a elaboração da avaliação de risco a que se propõe a presente dissertação, tal 

como já inicialmente mencionado, foi utilizado o método de avaliação MARAT. Que 

será aplicado tendo em conta cada uma das explorações agrícolas. Pois embora as suas 

tarefas sejam muito semelhantes, os equipamentos utilizados pelos operacionais,
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diferem e apresentam caraterísticas distintas, este fato, faz toda a diferença nos 

possíveis resultados após a aplicação do método MARAT.

No entanto, de ressalvar que paras as explorações agrícolas do grupo ANCORA foi 

apenas aplicado o método apenas uma vez para ambas as explorações, uma vez que as 

duas herdades, dispõe dos mesmos operacionais, têm a mesma entidade 

empregadora, as tarefas por si desempenhadas são idênticas, os locais onde as 

realizam apresentam as mesmas caraterísticas e ainda porque os tratores utilizados, 

são muito semelhantes.

5.2.1. RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO MÉTODO MARAT -  MONTE NOVO DO 
MALTALHADO

A exploração agrícola Monte Novo do Maltalhado, conta a com a colaboração de três 

operacionais. E dois tratores, sendo que um deles o John Deere 2040S não está 

provido de qualquer equipamento ou estrutura de segurança nem equipamentos de 

retenção, por outro lado, o New Holland TL90A que já está equipado com cabine anti - 

capotamento e respetivos sistemas de retenção.

Assim, o Nível de Deficiência (ND) e O Nível de Exposição (NE) foram considerados 

tendo em conta as caraterística de um e de outro equipamento. Devido ao John Deere 

2040S não estar provido de qualquer sistema de segurança o ND foi extrapolado.

No Monte Novo do Maltalhado, os operacionais de máquina agrícolas, recorrem a 

utilização dos dois equipamentos disponíveis, para a realização de quatro tarefas.

- Preparação de Solos (passar terra, charrua);

- Plantar Oliveiras;

- Aplicação de produtos químicos (Fertilizantes e fitofarmacêuticos);

- Recolha da Azeitona (com recurso a mangas);
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Para cada uma das tarefas desempenhadas pelos tratoristas, com a aplicação do 

método MARAT foi possível identificar quais as situações merecem intervenção com 

vista à segurança dos respetivos operacionais.

De uma forma geral foi possível aferir os seguintes resultados:

Tabela 24: Resultados Obtidos com a aplicação do Método do Monte Novo de Maltalhado

NC I NC II NC III NC IV NC V

Preparação dos Solos 

(passar terra, charruar)

2 9 8 3 4

Plantar Oliveiras 2 8 4 8 5

Aplicação de Produtos 

Químicos (Fertilizantes e 

Fitofarmacêuticos)

3 6 8 5 0

Recolha de Azeitona 2 11 3 4 5

Total 9 34 23 20 14

Após aplicação do método e análise da tabela acima, constata-se que no conjunto das 

quatro tarefas existem 9 situações com Nível de Controlo I, 34 de Nível de Controlo II, 

23 com Nível de Controlo III, 20 situações com Nível de Controlo IV e por último 14 

situações com Nível de Controlo V

De uma forma mais minuciosa;

A tarefa realizada pelo tratoristas que consiste em aplicar produtos químicos é onde 

existe maior incidência de casos com NC I, uma vez que os operacionais não utilizam 

qualquer equipamento de proteção individual.

Por outro lado, a tarefa que consiste na recolha da azeitona apresenta maior 

incidência de casos com NC II.

Já as tarefas de preparação de solo e aplicação de produtos químicos apresentam 

iguais valores no que diz respeito a situações com NC III.
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Quanto aos NC IV e v, cumulativamente com os outros níveis de controlo apresentam 

maior incidência na tarefa de preparação de solos assim como na recolha da azeitona.

Resultados obtido graficamente com utilização do método 
MAR AT Monte Novo do Maltalhado

■  NC I ■  NC II NC III ■  NC IV ■  NC V

Figura 16:Resultados obtido graficamente Monte Novo do Maltalhado

De uma forma global no Monte Novo do Maltalhado, 9% dos casos estão classificados 

como NC I, embora apresente a percentagem menor, é preocupante considerando-se 

que cada situação que apresente NC I seja um caso crítico de intervenção imediata, 

deverá por isso o perigo ser isolado até serem adoptadas medidas de controlo 

permanentes, neste caso em particular do Monte Novo do Maltalhado, esta incidência 

em casos com NC I está associado ao fato de um dos tratores utilizados nas tarefas 

diárias não estar minimamente equipado com sistemas de segurança, assim como o 

fato de não utilizarem quaisquer equipamentos de proteção individual no que diz 

respeito à aplicação de produtos químicos.

Já34% de casos estão caraterizados com NC II, o segundo mais gravado numa escala de 

cinco níveis, as situações que como foram identificadas como tal devem com alguma 

brevidade serem alvo de correção, adoptando medidas de controlo enquanto a 

situação perigosa não for eliminada ou reduzida.
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Embora com uma percentagem inferior, mas não deixando de ser alarmante verificam- 

se as situações com NC III com 23% estas são situações a melhor, podendo ser 

elaborado planos, programas ou procedimentos documentados de intervenção.

5.2.2. RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO MÉTODO MARAT - MONTE DOS 
GUARDANAPOS

Esta exploração agricola carateriza-se por ser de pequenas dimensões tem apenas dois 

operacionais, sendo que nenhum deles está habilitado à condução deste tipo de 

veículo.

O trator , John Deere 2140 de 1981, utilizado por estes operacionais , dada a sua 

antiguidade não está dotado de sistema retenção ou corrimões, tem apenas uma 

cabine artesanal que não está em conformidade com a marcação CE, e que por essa 

razão não é possível aferir se será adequada para o fim a que se destina.

Assim, o Nível de Deficiência (ND) e O Nível de Exposição (NE) foram considerados 

tendo em conta a caraterística do equipamento, o ND foi extrapolado.

De uma forma geral foi possível aferir os seguintes resultados:

Tabela 25: Resultados Obtidos com a aplicação do Método do Monte dos Guardanapos

NC I NC II NC III NC IV

1Preparação dos Solos 

(passar terra, charruar)

4 4 8 8

Semear / Enfardar 1 7 8 9 3

Aplicação de Produtos 

Químicos (Fertilizantes e 

Fitofarmacêuticos)

6 4 5 7 1

Total 11 15 21 24 5
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O Monte dos Guardanapos, carateriza-se como sendo uma pequena exploração 

agrícola, de cariz familiar.

Foram identificadas três tarefas realizadas pelos operacionais, com recurso à utilização 

do trator:

- Preparação de Solos (passar terra, charruar);

- Semear/ Enfardar;

- Aplicação de produtos químicos (fertilizantes e fitofarmacêuticos);

Para cada uma das tarefas desempenhadas pelos tratorista, com a aplicação do 

método MARAT foi possível identificar quais as situações que merecem intervenção 

mais ou menos imediata com vista à segurança dos respetivos operacionais.

Após a aplicação do método e análise da tabela acima é possível aferir que na 

totalidade das tarefas existem 11 situações de NC I, 15 situações de NC II, 21 casos de 

NC III, 24 de NC IV e 5 com NC V.

De uma forma mais minuciosa;

A tarefa realizada pelos tratoristas, que consiste em aplicar produtos químicos, é onde 

existe maior incidência de casos com NC I.

Por outro lado, a tarefa de enfardar/semear, apresenta maior prevalência de casos 

com NC II.

Já as tarefas de preparação de solos e semear/enfarda, apresentam o mesmo número 

de situações com nível III.

Quantos aos Níveis de controlo IV e V têm maior incidência na tarefa de 

Semear/Enfardar.
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Resultados obtido graficamente com utilização do método 
MARAT Monte do Guardanapos

■  NCI ■  NCII NCIII ■  NCIV ■  NC V

Figura 17: Resultados obtido graficamente Monte Dos Guardanapos

De uma forma global, no Monte dos Guardanapos 14% das situações foram 

identificadas como sendo de NC I, em grande parte devido as caraterística do 

equipamento utilizado, à falta de formação e informação no âmbito da segurança e 

higiene no trabalho, os 14% incidem também em tarefas associadas à aplicações de 

produtos químicos, sendo que o fazem sem consciência daquilo que estão a usar assim 

como dos sistemas de segurança a adoptar para a realização destas tarefas.

Com uma percentagem superior, 28% estão associados a situações com NC III, estas 

são situações a melhorar, podendo ser elaborados planos, programas ou 

procedimentos documentados de intervenção.

Por outro lado, com uma percentagem menor 20% dos casos estão caracterizados 

com NC II, o segundo mais grave numa escala de cinco níveis, as situações que foram 

identificadas como tal devem com alguma brevidade serem alvo de correção, 

adoptando medidas de controlo enquanto a situação perigosa não for eliminada ou 

reduzida.

5.2.3. RESULTADOS OBTIDOS ATRAVÉS DO MÉTODO MARAT - MONTE DO CHARO

O Monte dos Charo, carateriza-se como sendo uma pequena exploração agrícola, de 

cariz familiar.
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Com apenas 2 operacionais, apenas deles esteja habilitado com a licença para a 

condução de veículos agrícolas.

Foram identificadas três tarefas realizadas pelos operacionais, com recurso à utilização 

dos dois tratores:

- Preparação de Solos (passar terra, charruar);

- Semear/ Enfardar;

- Aplicação de produtos químicos (fertilizantes e fitofarmacêuticos);

Para cada uma das tarefas desempenhadas pelos tratorista, com a aplicação do 

método MARAT foi possível identificar quais as situações que merecem intervenção 

mais ou menos imediata com vista à segurança dos respetivos operacionais.

Tabela 26: Resultados Obtidos com a aplicação do Método do Monte Do Charo

NC I NC II NC III NC IV

1Preparação dos Solos 

(passar terra, charruar)

2 6 8 8

Semear / Enfardar 1 7 8 8 4

Aplicação de Produtos 

Químicos (Fertilizantes e 

Fitofarmacêuticos)

4 6 6 7 1

Total 7 19 22 23 6

Como já mencionado anteriormente, esta exploração agrícola dispões de dois tratores, 

sendo que um deles não esta dotado de qualquer dispositivo de segurança. Por isso, o 

Nível de Deficiência (ND) e o Nível de Exposição (NE) foram extrapolados.

Após a aplicação do método e análise da tabela acima, concretiza-se que existem 7 

situações com NC I, 19 COM NC II, 22 com NC III, 23 com NC IV e por último 6 situações 

com NC V.
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De uma forma mais minuciosa;

A tarefa realizada pelos tratoristas que consiste em aplicar produtos químicos, é onde 

existe maior incidência de casos com NC I.

Por outro lado, a tarefa de enfardar/semear, apresenta maior prevalência de casos 

com NC II.

Já as tarefas de preparação de solos e semear/enfarda, apresentam o mesmo número 

de situações com NC III e NC IV.

Quanto à NC V, evidência a tarefa simultaneamente ao NC III e NC IV, o 

semear/enfardar.

De uma foram global, no Monte do Charo, observam-se 9% de situações identificadas 

como sendo de NC I, em grande parte devido as caraterística do equipamento 

utilizado, à falta de formação e informação no âmbito da segurança e higiene no 

trabalho, a 9% incidem também em tarefas associadas à aplicações de produtos 

químicos, sendo que o fazem sem consciência daquilo que estão a usar assim como 

dos sistemas de segurança a adoptar para a realização destas tarefas.
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Com uma percentagem superior, 28% estão associados a situações com NC III, estas 

são situações a melhorar, podendo ser elaborados planos, programas ou 

procedimentos documentados de intervenção.

Por outro lado, com uma percentagem menor, 25% de casos estão caracterizados com 

NC II, o segundo mais grave numa escala de cinco níveis, as situações que como foram 

identificadas como tal devem com alguma brevidade serem alvo de correção, 

adoptando medidas de controlo enquanto a situação perigosa não for eliminada ou 

reduzida.

5.2.4. RESULTADOS OBTIDOS ATRAVES DO MÉTODO MARAT - HERDADE DA ROCHA E 
HERDADE DA PEDRALVA - GRUPO ANCORA

Ambas as herdades pertencem ao mesmo grupo, o Grupo Ancora, ambas se destinam 

à produção de azeite.

As atividades, assim como o espaço onde os operacionais atuam são idênticos, 

variando apenas os equipamentos utilizados, por essa razão considerou-se a 

elaboração de apenas uma avaliação de riscos para ambas as herdades, englobando os 

seus respectivos profissionais assim como equipamentos.

Tratando-se de uma empresa, é solicitado aos operadores que tenham licença para a 

condução de veículos agrícolas.

Assim, o método MARAT foi aplicado, tendo em conta as características dos 

equipamentos, assim como dos seus dispositivos adjacentes, e ainda as tarefas 

desempenhadas pelos operacionais.
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De uma forma geral foi possível aferir os seguintes resultados:

Tabela 27: Resultados Obtidos com a aplicação do método MARAT - Grupo Ancora

NC I NC II NC III NC IV

Plantar Oliveiras 1 7 12 3 2

Preparação dos Solos 

(passar terra, charruar)

2 11 9 4 0

Aplicação de Produtos 

Químicos (Fertilizantes e 

Fitofarmacêuticos)

2 13 8 2 0

Recolha da Azeitona 2 10 9 5 0

Total 7 41 38 14 2

Após a aplicação do método e análise da tabela acima, constata-se que no conjunto 

das quatros tarefas existem 7 situações categorizadas com NC I, 41 de NC II, 38 de NC 

III, 14 de NC IV e por último 2 situações com NC V.

Resultados obtido graficamente com utilização do método 
MARAT Grupo Ancora, Herdade da Pedralva e Rocha

■  NC I ■  NC II NC III ■  NC IV ■  NC V

2%

Figura 19: Resultados obtidos graficamente Grupos Ancora, Herdade da Pedralva e Rocha

78



De uma forma mais minuciosa;

As quatro tarefas quando a situações com NC I estão muito equiparadas. E 

comparativamente com as outras explorações, com uma %  mais reduzida (7%), de 

salientar que são as explorações de maior dimensão, assim como em número de 

funcionário e de matéria produzida.

Por outro lado, a semelhança das anteriores, situações com NC II, apresentam uma % 

elevada (40%), consideram-se por isso situações a corrigir, adoptando medidas de 

controlo enquanto a situação perigosa não for eliminada ou reduzida.

De ter ainda em consideração a % de situações com NC III (37%), consideram-se que 

sejam situações a melhorar, deverão por isso ser elaborados planos, programas ou 

procedimentos documentados de intervenção.

Quanto aos NC IV e V, apresentam os valores mais baixos, sendo que as tarefas onde 

estes se verificam são na recolha da azeitona assim como no plantar da mesma.

As herdades alvos de estudo, e de que resulta a representação gráfica, são as herdades 

de maior dimensão, mas também aquelas onde os operadores tem habilitação 

especifica para a condução deste tipo de maquinaria, (licença de veículos agrícolas), 

assim como formação e informação para os perigos e riscos decorrentes das suas 

atividades.

Ao contrário das anteriores verifica-se uma maior incidência nas categorias de controlo 

II e III, em decretamento da categoria de controlo I. Tal deve-se aos equipamentos 

utilizados que já dispõe de cabine, assim como de sistemas de retenção, para além de 

assento hidráulico.

Por outro lado os NC V e IV têm menor incidência, tal acontece devido a atividade 

desenvolvida, assim como das dimensões dos olivais, assim alguns aspetos que 

poderiam ser categorizados como nível IV são extrapolados para nível III
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5.2.5. RESULTADOS OBTIDOS ATRAVES DO MÉTODO MARAT -  NA GLOBALIDADE DAS 

EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS

Tabela 28: Resultados obtidos através do MARAT - Na globalidade das explorações agrícolas

NC I NC II NC III NC IV NC V

Monte do Maltalhado 9 34 23 20 14

Monte dos Guardanapos 11 15 21 24 5

Monte do Charo 7 19 22 23 6

Herdade da Pedralva e da 

Rocha

7 41 38 14 2

Total 34 109 104 81 27

Resultados obtido graficamente com utilização do 
método MARAT - Resultados Globais

■  NCI ■  NCII NCIII ■  NCIV ■  NCV

Figura 20: Resultados obtidos graficamente com utilização do método MARAT , resultados globais

Após compilação dos resultados globais das avaliações é possível aferir que existe 

maior incidência em situações com NC II (31%). Em menor percentagem, mas também 

com impacto situações com NC III (29%)
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Embora, a percentagem de situações com NC I, seja bastante inferior (9%) é um valor 

bastante preocupante, uma vez que se tratam de situações críticas e que necessitam 

de intervenção imediata.

De uma forma geral, as situações que se verificam com maior incidência em todas as 

explorações agrícolas nos vários níveis de controlo são:

Tabela 29: Exemplos de Situações que se verificam na globalidade das explorações nos vários níveis de controlo 
com maior prevalência em cada nível

NC I 9% NC II 31% NC III 29% NC IV 23%

Atropelamento por 

máquinas/ veículos

Exposição a 

temperaturas 

ambientais extremas

Esforço físico Tropeçar em 

objetos;

Exposição a

agentes

biológicos

Choque ou capotamento 

rodoviário

Exposição a vibrações Fadiga mental Queda de 

objetos em 

manipulação

Contato 

eléctrico direto

Contato cutâneo com 

agentes químicos

Exposição ao ruído Exposição à luz 

deficiente ou mal 

concebida

Contato com 

animais

Contato

eléctrico

indirecto

5.3. MEDIDAS DE CONTROLO -  AUTO-PROPOSTAS APOS APLICAÇÃO DO 
MÉTODO PARA AS VÁRIAS EXPLORAÇÕES AGRICOLAS

De uma forma genérica quando falamos e atuamos ao nível das medidas de controlo, a 

consciencialização e a formação dos trabalhadores no local de trabalho são a melhor 

forma de prevenir a ocorrência de acidentes, neste sentido, acresce a aplicação de 

todas as medidas de segurança coletiva e individual inerente às atividades 

desenvolvidas, salienta-se o facto, priorizar ao máximo a aplicação de medidas de 

proteção coletivas e em segundo plano as medidas de proteção individuais.

Assim, às medidas de controlo, pode-se dizer que se trata de um processo de tomada 

de decisões para tratar e/ou reduzir os riscos, para implementar medidas corretivas, 

exigir o seu cumprimento e avaliar, de forma periódica, a sua eficácia.
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Para prevenir os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho, a ciência e as 

tecnologias colocam à nossa disposição uma série de medidas e equipamentos de 

proteção coletiva e individual.

As medidas e os equipamentos de proteção coletiva visam, além de proteger muitos 

trabalhadores ao mesmo tempo, à otimização dos ambientes de trabalho, destacando- 

se por serem mais rentáveis e duráveis para a empresa.

As medidas ou equipamentos de proteção coletiva devem ser sempre prioritários em 

relação à adoção de medidas de proteção individual e devem possuir um caráter 

técnico, administrativo e/ou educacional. Ao contrário dos equipamentos de proteção 

individual (EPIS), que visam proteger a integridade física do trabalhador que os utiliza, 

as medidas ou equipamentos de proteção coletiva têm por objetivo proteger a 

coletividade dos trabalhadores, visitantes, da comunidade e do meio ambiente, 

quando aplicável.

No caso em particular dos tratoristas, atendo às caraterísticas das atividades inerentes 

à sua categoria profissional assim como o local onde estes desempenham essas 

mesmas atividades, as medidas de controlo possíveis de se adoptarem passam pela 

prestação de formação e informação aos trabalhadores, sobre os perigos e riscos a que 

estão expostos e ainda a consciencialização do uso de equipamentos de proteção 

coletiva.

De facto é de extrema relevância fazer-se se uso de equipamentos de proteção 

coletiva, como os equipamentos de segurança das própria máquinas, e nunca 

descorando a adopção de ações e comportamentos seguros por parte dos 

operacionais.

De salientar que se deve dar maior relevância aos equipamentos de proteção coletiva, 

e em algumas atividades especificas a utilização de equipamentos de proteção 

individual deve ser considerada, como por exemplo na aplicação de produtos químicos 

sobre as explorações, ações de reparação de equipamentos (etc.).
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Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

Os Equipamentos de Proteção Coletiva, para esta classe profissional passam 

essencialmente pelas boas condições dos equipamentos, assim como a utilização de 

equipamentos com sistemas de segurança. No caso em particular dos tratores salienta- 

se a utilização de tratores que disponham EPAC (Estrutura de Proteção Anti- 

Capotamento), assim como de sistemas de retenção (cinto de segurança).

Existem vários tipos de EPAC, sendo a mais segura a tipo III, como representa a figura:

• Estrutura de Proteção Anti- Capotamento

Figura 21: Adaptado do Modelo Computacional de Trator Agrícolas 

Fonte: Prof. João M.P.Dias
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Tabela 30: Síntese de Protecção Coletiva, face a utilização de tratores agrícolas

Com Sistema de Retenção Sem Sistema de Retenção

Sem EPAC Muito Inseguro Muito Inseguro

Com EPAC I Seguro Inseguro

Com EPAC II Seguro Moderadamente Seguro

Com EPAC Cabine Seguro Moderadamente Seguro

• Sistema de retenção (cinto de segurança);

Figura 22: Modelo Computacional de Trator Agrícolas 

Fonte: Prof. João M.P.Dias

Ainda como equipamentos de segurança, a considerar como EPC'S ,pois são associados 

aos equipamentos e não ao utilizador são:

• Proteção dos veios telescópicos de cardans;

• Proteção dos órgãos móveis das máquinas operadoras, guarda corpos, 

corrimões;
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Luz avisadora de marcha-lenta (pirilampo);

• Colocação de espelhos retrovisores.

A utilização diária e constantes por parte deste operacionais com a utilização de 

tratores acarretam inúmeros riscos para a saúde e segurança dos mesmos, sendo 

efetivamente os mais evidentes com maior severidade, o risco de acidente, no entanto 

existem vários, como exposição ao ruído, fatores ambientais severos, exposição a 

agentes químicos (etc), assim, e para minimizar a exposição aos mesmos existe a 

necessidade de que estes operacionais utilizem a devida proteção individual para a 

atividade desenvolvida.

Na globalidade, e tendo em conta as tarefas realizadas de forma diária e continuada 

por estes operacionais, para além das medidas de proteção coletiva, que passam 

essencialmente pela utilização de equipamentos seguros. É importante também que a 

utilização de proteção individual não seja descorada.

Assim, consideram-se como EPIS, a utilizar por parte destes operacionais:

Proteção dos Olhos e do Rosto

Os olhos e o rosto protegem-se através da utilização de óculos e viseiras apropriadas, 

cujos vidros deverão resistir ao choque e às radiações, conforme os casos.

É importante a utilização deste tipo de equipamento em situações como: projeção de 

fragmentos ou partículas, ou ainda em situações em que haja a necessidade de efetuar 

qualquer tipo de reparação ao trator recorrendo a processo de soldadura, muitas 

vezes são os próprios operacionais que no terreno procedem a pequenas reparações 

mecânicas.
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Figura 23: Óculos de Segurança (Ampla Visão)

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Proteção dos olhos contra partículas volantes leves multidirecionais, respingos de 

produtos químicos e poeiras. (Manual de Especificações Técnicas e Padronização de 

Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT).

Figura 24: Óculos de Segurança Lente Escura

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Proteção dos olhos contra partículas volantes leves, respingos de produtos químicos e 

poeiras. Indicados para o uso em atividades de trabalho que exijam exposição solar . 

(Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual - 

DVSMT).
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Figura 25: Mascara de Proteção para Soldador

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Proteção de olhos e face do operador contra a radiação e impactos de partículas 

volantes, provenientes de serviços de soldadura. (Manual de Especificações Técnicas e 

Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT).

Proteção das Vias Respiratórias

A proteção das vias respiratórias é feita através dos chamados dispositivos de proteção 

respiratória, que consiste na utilização de máscaras.

É importante a utilização deste tipo de equipamento, em tarefas como a aplicação de 

produtos químicos, como os fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, 

principalmente, quando estes são aplicados com recurso a trator sem cabine.

Dependendo do produto quimíco utilizado assim será a escolha do EPI adequeado.

Exemplos:
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Figura 26: Respirador PFF-2. Purificador de ar filtrante para partículas

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras, névoas tóxicas, fumos 

metálicos e vapores orgânicos em baixa concentração. (Manual de Especificações 

Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT).

Figura 27: Respirador PFF-2. Purificador de ar filtrante para vapores ácidos 

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Proteção das vias respiratórias do usuário contra baixas concentrações de vapores e 

gases ácidos. (Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de 

Proteção Individual -DVSMT).
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Proteção Auditiva

Os dispositivos de proteção do aparelho auditivo são de dois tipos: protetores 

auriculares do tipo abafador e os dispositivos de inserção no canal auditivo. Essenciais, 

caso o operador desempenhe as suas atividades num trator sem cabine.

Figura 28: Protetor auditivo

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Figura 29: Protetor auditivo de inserção

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Para uso em trabalhos realizados em locais onde os níveis de ruído sejam superiores 

aos limites de tolerância. (Manual de Especificações Técnicas e Padronização de 

Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT).
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Proteção do Tronco

O tronco é protegido através do vestuário, que pode ser confecionado em diferentes 

tecidos. É aconselhado vestuário apropriado, não só na sequência do contato com 

produtos químicos, mas também, à exposição a temperaturas ambientais extremas, 

que mais uma vez é agravado, aquando da utilização de tratores sem cabine.

Figura 30: Vestuário de Segurança tipo japona para baixas temperaturas 

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos. (Manual de Especificações 

Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT).

Figura 31:Vestuário de Segurança tipo conjunto impermeável 

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Proteção do usuário contra respingos de água. (Manual de Especificações Técnicas e 

Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT).
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Em caso de calor, o operador deve dar preferência à utilização de vestuário de algodão 

de cores clara, não descorando a utilização de chapéu/boné.

Proteção de Pés

A proteção dos pés deve ser considerada quando há possibilidade de lesões a partir de 

efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou eléctricos.

Quando há possibilidade de queda de materiais, deverão ser usados sapatos ou botas 

revestidos interiormente com biqueira de aço.

Figura 32: Botas de Biqueira de Aço

Fonte: Loja da Segurança

Proteção das Mãos

Os ferimentos das mãos constituem o tipo de lesão mais frequente. Daí a necessidade 

da sua proteção. Como dispositivo de proteção individual utilizam-se luvas.

Neste caso em particular, é importante a utilização de luvas, com vista a minimizar os 

efeitos em caso de golpe, corte ou perfurações, e ainda no que diz respeito à 

manipulação de agentes químicos.
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Figura 33: Luva de proteção contra escoriações

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Figura 34: Luva de proteção contra agentes mecânicos e químicos 

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Proteção das mãos do usuário contra riscos operacionais e químicos. (Manual de 

Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual - 

DVSMT).
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Proteção contra Vibrações

Figura 35: Luva de proteção anti-vibração

Fonte: Manual de Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -DVSMT

Destinado a proteger as mãos em trabalhos com incidência de impacto, manipulação 

de máquinas de impacto, como britadeiras, aparafusadoras, entre outras. (Manual de 

Especificações Técnicas e Padronização de Equipamentos de Proteção Individual -  

DVSMT).

Para além da utilização dos equipamentos de proteção sejam eles individuais ou 

coletivos, é necessário consciencializar os operacionais para a adoção de actos 

seguros. Seguem-se alguns exemplos, disponibilizados pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT):

• Regulação da via ou bitola na posição mais larga possível;

• Lastrar adequadamente o trator para aumentar a estabilidade do conjunto 

trator-máquina (ex: água nas rodas, pesos nas rodas e massas frontais);

• Manter os pedais de travão unidos;

• Adaptar a velocidade de trabalho às condições de utilização;
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• Evitar que o trator passe sobre obstáculos ou por dentro de valas ou 

depressões;

• Puxar sempre as máquinas e equipamentos pesados a uma velocidade 

moderada e adaptada à situação (ex: semi-reboques);

• Ter em atenção a forma de acondicionamento das cargas (ex: disposição dos 

animais, fardos de palha...);

• Afrouxar sempre antes de virar a fim de reduzir a força centrífuga que poderá 

tornar instável o conjunto trator-máquina;

• Utilizar o motor como travão em declives, selecionar a velocidade antes de 

iniciar a descida e evitar reduzir ou travar a meio do declive;

• Evitar trabalhar com o trator nas proximidades de fossos, socalcos, ribeiros que, 

por poderem ser instáveis, podem desmoronar e provocar o reviramento;

• Deixar espaços suficientes para manobras seguras nas cabeceiras;

• Cuidados redobrados na utilização de máquinas que provoquem a subida do 

centro de gravidade do trator (ex: carregador frontal);

• Fixar as máquinas nos pontos de engate previstos pelos fabricantes (o mais 

baixo e avançado possível para melhor estabilidade do conjunto trator 

máquina) fixando-as com as cavilhas de segurança;

• Arrancar suavemente, fazendo patinar a embraiagem se necessário;

• Travar progressivamente quando em descida e subir de marcha atrás em 

declives acentuados;

• Ter em bom estado e no devido lugar todos os dispositivos de segurança dos 

tratores e máquinas (ex: embraiagens de segurança, parafusos fusível, 

proteções, molas);

• Cortar os veios no comprimento adequado, encaixar os picoletes corretamente 

e fixar as correntes das proteções;
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• Intervir numa máquina somente quando ela estiver parada e com todos os seus 

órgãos imobilizados;

• Afastar todas as pessoas não necessárias da máquina (ex: crianças e idosos);

• Manutenção adequada dos tratores, máquinas e equipamentos;

• Não modificar as estruturas de proteção (ex: furar, soldar);

• Extintor de acordo com peso bruto da máquina.
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6. CONCLUSÕES E LINHAS FUTURAS

Estudos recentes realizados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

mostraram que as atividades agrícolas, em especial a utilização de máquinas agrícolas, 

estão entre as três atividades mais perigosas para os trabalhadores, sendo que para 

cada três acidentes ocorrido no meio rural, um ocasionou a incapacidade permanente 

do trabalhador. A operação com tratores e equipamentos agrícolas são as que 

oferecem os maiores riscos de acidentes. Os acidentes de trabalho representam 

enorme importância social e económica, estudos estatísticos têm demonstrado a 

gravidade deste problema, seja pela incidência de acidentes, seja pela idade dos 

acidentados, seja pelas suas consequências.

O setor agrícola apresenta particularidades que exigem por parte das instituições uma 

acuidade muito especial. As intervenções no âmbito da segurança e saúde no trabalho 

constituem, um importante desafio devido às caraterísticas das atividades 

desenvolvidas, à dispersão dos locais de trabalho, e à dimensão e caraterísticas 

socioeconómicas das empresas agrícolas.

Dado, o desafio, como plano para a minha dissertação, considerei pertinente a 

elaboração de uma avaliação de riscos aos profissionais com a categoria de tratorista. 

Para tal foi necessária a colaboração de cinco explorações agrícolas, sendo duas delas 

do mesmo grupo. É certo que a amostra poderá ser diminuta, no entanto até a data 

não foi foi realizado nenhum trabalho neste sentido, e tão objetivo quanto aquilo que 

se pretendia, deixando assim as portas abertas, para que o mesmo trabalho possa ser 

desenvolvido com um número maior de parceiros.

Das cincos explorações agrícolas, apenas duas delas de grande dimensão e com cariz 

empresarial, pertencendo ambas ao Grupo Ancora (Herdade da Pedralva e Herdade da 

Rocha). Embora após a aplicação do método se verifica-se que existem várias situações 

com nível de controlo II e III, o segundo e o terceiro mais graves numa escola de cinco, 

são as que apresentam menor percentagem de situações com nível de controlo I, tal 

fato deve-se essencialmente, porque os operacionais só são admitidos caso disponham 

de licença para a condução de veículos agrícolas, é ministrada formação e informação
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os mesmos relativamente ao equipamento com que vão realizar as suas tarefas, um 

outro fator muito importante diz respeitos aos equipamentos que lhe são 

disponibilizados para trabalhar, são tratores providos de mecanismos e equipamentos 

de segurança que em caso de acidente farão toda a diferença.

Por outro lado, as explorações agrícolas de menor dimensão e de cariz familiar, 

apresentam maior percentagem de situações com nível de controlo I, em grande parte, 

porque o operador do trator não o faz como sendo a sua profissão, porque não teve 

formação para tal, não está habilitado com a licença para a condução de veículos 

agrícolas, não teve acesso a qualquer formação neste âmbito, existe por isso uma 

maior propensão para cometer atos inseguras sem a consciência de que o está a fazer, 

e acima de tudo os equipamentos que utiliza, já com alguma idade, e sem qualquer 

tipo de sistema de segurança que em caso de acidente os possa proteger e, minimizar 

os danos causados ao profissional que o opera naquele o momento o veiculo.

Com a elaboração da presente dissertação, foi possível ir ao encontro de algumas 

ideias já pré concebidas, nomeadamente o tipo de acidentes, destacam-se situações 

como atropelamentos, choque ou capotamento do trator, situações essas que estão 

associadas a causas como falta de conhecimento a respeito das medidas de segurança 

nas operações com tratores, faltas de atenção para a tarefa executada e equipamento 

inadequado.

Após análise considero que este tipo de acontecimento está associado, ou a 

probabilidade de ocorrência é maior nas pequenas explorações, tendo em conta tudo 

aquilo que já foi até agora mencionado.

Foi possível aferir estes resultados, recorrendo a trabalho de campo, trabalho de 

campo esse que foi conseguido através do preenchimento de uma ficha de verificação, 

com o auxílio dos respetivos operadores.

No final do documento, em apêndice (APENDICE IV -  QEESTIONÁRIO AOS 

OPERADORES, ADAPTADO DE ANÁLISIS DE SINIESTRALIDADE LABORAL EN ALENTEJO. 

[Ana de Figueiredo dias]), está presente, um questionário que tem como principal 

objetivo aferir o grau de conhecimento dos tratoristas que colaboraram na
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dissertação, sobre a temática de segurança no trabalho. Lamentavelmente, por 

questões de incompatibilidade de disponibilidade, de ambas as partes não foi possível 

a aplicação do mesmo, visto que neste momento as explorações, principalmente o 

monte do Maltalhado e as herdades do GRUPO ANCORA estão com um grande fluxo 

de trabalho devido à apanha da azeitona, não tiveram a possibilidade de disponibilizar 

mesmo que por breves instantes os seus operadores para que fosse possível o 

preenchimento do questionário, para além de que os próprios operacionais não se 

mostraram muito recetivos ao preenchimento do mesmo.

Como linhas futuras:

Lanço o desafio para que possa ser concebida uma nova avaliação de riscos, cuja a 

amostra seja superior, com vista a aferir que embora o número de explorações seja 

maior, os problemas esses serão os mesmos e com a mesma ordem de grandeza.

Também como linha futuras, a aplicação do respetivos questionários aos operacionais.

Com o trabalho de campo, trabalho esse obeservacional e estritamente necessário 

para as respetivas avaliações de riscos, pude verificar que não são apenas os 

tratoristas um grupo de risco, no que diz respeito a fatores do trabalho, também os 

operacionais que estão no terreno e que dão apoio aos tratoristas estão também eles 

sujeitos a inúmeros perigos e riscos laborais, assim seria uma mais valia extrapolar a 

gestão dos riscos também a esses profissionais.
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APÊNCIDE I - ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Como enquadramento legislativo, segue uma listagem de legislação relevante no 

âmbito da temática de Segurança e Saúde no Trabalho, que abrange especificamente o 

setor agrícola, bem como as questões ligadas aos acidentes de trabalho, aos 

equipamentos de proteção individual, ao enquadramento jurídico SST, às leis do 

trabalho, máquinas e equipamentos, ao ruído e às substâncias perigosa.

Lei 102/2009 de 10 de setembro -  Regime Jurídico da Promoção da Segurança e saúde 

no Trabalho;

Lei 3/2014, de 28 de janeiro -  altera a Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, que 

aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, transpõe a 

Diretiva n.° 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de dezembro, 

relativa aos serviços no mercado interno e procede à sua republicação, bem como 

altera o Decreto-Lei n.° 116/97, de 12 de maio, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.° 93/103/CE, do Conselho, de 13 de dezembro relativa às 

prescrições mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca;

Lei n° 7/2009, de 12 de fevereiro -  aprova o Código do Trabalho;

Lei 98/2009, de 4 de setembro -  regulamenta o regime de reparação de acidentes de 

trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração 

profissionais, nos termos do artigo 284.° do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.° 

7/2009, de 12 de Fevereiro; Portaria 55/2010, de 21 de janeiro -  regula o conteúdo do 

relatório anual referente à informação sobre a atividade social da empresa e o prazo 

da sua apresentação, por parte do empregador, ao serviço com competência inspetiva 

do ministério responsável pela área laboral Alterado o art. 5°, pela PORT.108- 

A/2011.14.03.2011;

Portaria n° 299/2007, de 16 de Março -  aprova o novo modelo de ficha de aptidão a 

preencher pelo médico do trabalho face aos resultados dos exames de admissão 

periódicos e ocasionais;
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Decreto-Lei n° 291/2000, de 14 de Novembro -  aprova o regulamento de 

homologação dos tratores agrícolas e florestais de rodas e transpõe para o direito 

interno várias diretivas referentes à homologação dos tratores agrícolas e florestais de 

rodas;

Decreto-Lei n° 81/2011, de 20 de junho -  regula elementos e características dos 

tratores agrícolas ou florestais de rodas, transpõe as Diretivas n°s 2010/22/UE e 

2010/52/UE, ambas da Comissão, de 15 de Março e de 11 de Agosto, e altera o DL 

3/2002, de 4.01, bem como altera o DL 114/2002, de 20.04;

Decreto-Lei n°214/95, de 18 de Agosto -  estabelece as condições de utilização e de 

comercialização de máquinas usadas, com vista a eliminar os riscos para a saúde e 

segurança das pessoas, quando utilizadas de acordo com os fins a que se destinam;

Portaria n° 172/2000, de 23 de Março -  definição de máquinas usadas que pela sua 

complexidade e características revistam especial perigosidade;

Decreto-Lei n° 103/2008, de 29 de Dezembro -  estabelece as regras relativas à 

colocação no mercado e entrada em serviço das máquinas e respetivos acessórios, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.° 2006/42/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de Maio, relativa às máquinas;

Decreto-Lei n° 333/2007, de 10 de Outubro -  transpõe parcialmente a Diretiva n° 

2006/26/CE, da Comissão, de 2 de Março, no que refere ao nível sonoro e aprova o 

regulamento relativo ao nível sonoro à altura dos ouvidos dos condutores de tratores 

agrícolas ou florestais de rodas.
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EXPLORAÇÃO AGRICOLA 
MONTE NOVO DO MALTALHADO

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; 2 4 4 25 100 IV

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; Pequenas Escoriações; Hematomas 2 4 4 25 100 IV

Queda de objectos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 4 8 25 200 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 2 5 10 60 600 III

Tropeçar em objetos Traumatismos; Entorses 2 4 8 25 200 IV

Choques contra objetos imóveis Traumatismos 6 5 30 60 1800 II

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devidas a corte, perfurações; amputações 2 4 8 60 480 III

Plantar Oliveiras Projeção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 2 4 8 25 200 IV

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 5 30 155 4650 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 10 5 50 155 7750 I

Contato com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 1 2 2 10 20 V

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

1 1 1 10 10 V

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 60 1440 II

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

6 4 24 25 600 III
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Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 10 4 40 60 2400 II

Contato eléctrico -  direto Perigo de electrocussão 1 1 1 60 60 V

Contato eléctrico -  indireto Electrocussão 1 1 1 60 60 V

Contato eléctrico - electricidade estática Insónia, sensação de ansiedade; tensão 1 1 1 60 60 V

Contato cutâneo com agentes químicos Úlceras cutâneas e outras manifestações clínicas graves 2 1 2 60 120 IV

Inalação de poeiras, gases, vapores de 
substâncias nocivas

Asma, fibroses pulmonares, perturbações gastrointestinais, 
intoxicações.

2 1 2 60 120 IV

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

10 5 50 60 3000 II

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

10 5 50 60 3000 II

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 60 1440 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 1 1 1 155 155 IV

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 3 18 60 1080 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 4 40 60 2400 II

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 155 2790 II

Preparação dos Solos 
(passar terra, charruar)

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; 2 4 4 60 240 IV

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; pequenas escoriações; hematoma 2 5 10 25 250 IV

112



Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 4 8 25 200 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 2 3 8 60 480 III

Tropeçar em objetos Traumatismos; Entorses 2 4 8 60 480 III

Choques contra objctos imóveis Traumatismos 6 5 30 60 1800 II

Choques contra objetos móveis Traumatismos 6 5 30 90 2700 II

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devido cortes, perfurações; amputações 2 4 8 60 480 III

Compressão por ou entre objetos 
(entalamento)

Esmagamentos; Entalamento 2 4 8 90 720 III

Compressão por máquinas/equipamentos Fracturas ou lesões físicas com gravidade 2 4 8 90 720 III

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 10 5 50 155 7750 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 10 5 50 155 7750 I

Contato com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 1 2 2 10 20 V

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

1 1 1 25 25 V

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 60 1440 II

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

6 5 30 25 750 III

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 10 4 40 60 2400 I

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

10 5 50 60 3000 II
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Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

10 5 50 60 3000 II

Contato eléctrico - indireto Electrocussão 1 1 1 60 60 V

Contato eléctrico - direto Electrocussão 1 1 1 60 60 V

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 60 1440 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 1 2 155 310 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 4 40 60 2400 II

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 3 18 60 1080 III

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 155 2790 II

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; 2 2 4 25 100 IV

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; pequenas escoriações; hematoma 2 2 4 25 100 IV

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 4 8 25 200 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 2 2 8 25 200 IV

Aplicação de Produtos 
químicos (fertilizantes e 

fitofarmacos)

Choques contra objectos imóveis Traumatismos 6 3 18 60 1080 III

Choques contra objetos móveis Traumatismos 6 3 18 60 1080 III

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devido a cortes, perfurações; amputações 2 4 8 60 480 III

Projeção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 6 3 18 60 1080 III

Compressão por ou entre objetos 
(entalamento)

Esmagamentos; Entalamento 6 4 24 60 1440 II
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Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fraturas ou lesões físicas com gravidade 10 4 40 90 3600 I

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 60 1440 II

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

6 4 24 60 1440 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 10 4 40 60 2400 II

Contato cutâneo com agentes químicos Úlceras cutâneas e outras manifestações clínicas graves 10 4 40 90 3600 I

Inalação de poeiras, gases, vapores de 
substâncias

Asma, fibroses pulmonares, perturbações gastrointestinais, 
intoxicações.

10 4 40 90 3600 I

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

10 4 40 25 1000 III

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

10 4 40 25 1000 III

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 60 1440 III

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 1 2 155 310 IV

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 3 18 60 1080 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 4 40 60 2400 II

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 155 2790 II
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Recolha da Azeitona

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; Morte 2 4 8 25 200 IV

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; Pequenas Escoriações; Hematomas 10 5 50 60 3000 II

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 5 10 25 250 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 6 5 30 60 1800 II

Tropeçar em objetos Traumatismos; Entorses 10 5 50 60 3000 II

Choques contra objetos imóveis Traumatismos 6 5 30 60 1800 II

Golpe/corte/perfuração (selEcionar) Lesões devidas a corte, perfurações; amputações 2 4 8 60 480 III

Projecção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 2 3 6 25 150 IV

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 5 30 155 4650 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 10 5 50 155 7750 I

Contato com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 1 2 2 10 20 V

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

1 1 1 10 10 V
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Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 3 18 60 1080 III

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

6 4 24 60 1440 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 6 4 24 60 1440 II

Contato eléctrico -  direto Perigo de electrocussão 1 1 1 60 60 V

Contato eléctrico -  indireto Electrocussão 1 1 1 60 60 V

Contato eléctrico - electricidade estática Insónia, sensação de ansiedade; tensão 1 1 1 25 25 V

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

10 5 50 60 3000 II

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

10 5 50 60 3000 II

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 90 2160 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 1 2 155 310 IV

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 3 18 60 1080 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 4 40 60 2400 II
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Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 155 2790 II
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EXPLORAÇÃO AGRICOLA 
MONTE DOS GUARDANAPOS

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; Morte 2 3 6 25 150 IV

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 1 2 2 25 50 V

Tropeçar em obEjtos Traumatismos; Entorses 2 3 6 25 150 IV

Choques contra objetos imóveis Traumatismos 2 2 4 60 240 IV

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devidas a corte, perfurações; amputações 1 3 3 25 75 V

Semear/Enfardar Projeção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 1 3 3 25 75 V

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 2 12 155 1860 II

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 14 3 42 155 6510 I

Contato com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 2 2 4 25 100 IV

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

2 2 4 60 240 IV

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 25 600 III

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

10 5 50 25 1250 II



Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 10 5 50 60 3000 II

Contato eléctrico -  direto Perigo de electrocussão 2 2 4 90 360 III

Contacto eléctrico -  indireto Electrocussão 2 2 4 90 360 III

Contato eléctrico - electricidade estática Insónia, sensação de ansiedade; tensão 2 2 4 90 360 III

Contato cutâneo com agentes químicos Úlceras cutâneas e outras manifestações clínicas graves 6 2 12 60 720 III

Inalação de poeiras, gases, vapores de 
substâncias nocivas

Asma, fibroses pulmonares, perturbações gastrointestinais, 
intoxicações.

6 1 6 60 360 III

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

14 5 70 25 1750 II

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

14 5 70 25 1750 II

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 5 30 90 2700 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 IV

Explosão Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 IV

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 3 18 60 1080 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 5 50 60 3000 II

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 60 1080 III

Preparação dos Solos Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; Morte 2 3 6 25 150 IV
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(passar terra, charruar) Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; pequenas escoriações; hematoma 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 1 2 2 25 50 V

Tropeçar em objetos Traumatismos; Entorses 2 3 6 25 150 IV

Choques contra objetos imóveis Traumatismos 2 2 4 60 240 IV

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devido cortes, perfurações; amputações 1 3 3 60 180 IV

Compressão por ou entre objetos 
(entalamento)

Esmagamentos; Entalamento 6 3 18 60 1080 III

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 14 2 28 155 4340 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 14 4 56 155 8680 I

Contacto com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 2 2 4 25 100 IV

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

2 2 4 60 240 IV

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 25 600 III

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

10 5 50 60 3000 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 10 5 50 60 3000 II

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

14 5 70 90 6300 I

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

14 5 70 90 6300 I
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Contato eléctrico - indireto Electrocussão 2 2 4 90 360 III

Contato eléctrico - direto Electrocussão 2 2 4 90 360 III

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 90 2160 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Explosão Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 5 50 60 3000 II

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 3 18 60 1080 III

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 60 1080 III

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; Morte 2 3 6 25 150 IV

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; pequenas escoriações; hematoma 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 1 2 2 25 50 V

Aplicação de Produtos 
químicos (fertilizantes e 

fitofarmacos)

Choques contra objetos imóveis Traumatismos 2 2 4 60 240 IV

Choques contra objetos móveis Traumatismos 2 2 4 60 240 IV

Golpe/corte/perfuração (seleccionar) Lesões devido a cortes, perfurações; amputações 1 3 3 60 180 IV

Projeção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 2 3 6 25 150 IV

Compressão por ou entre objetos 
(entalamento)

Esmagamentos; Entalamento 6 3 18 60 1080 III
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Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 14 2 28 155 4340 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 14 4 56 155 8680 I

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 25 600 III

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

10 5 50 60 3000 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 10 5 50 60 3000 II

Contato cutâneo com agentes químicos Úlceras cutâneas e outras manifestações clínicas graves 10 4 40 90 3600 I

Inalação de poeiras, gases, vapores de 
substâncias

Asma, fibroses pulmonares, perturbações gastrointestinais, 
intoxicações.

10 4 40 90 3600 I

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

14 5 70 90 6300 I

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

14 5 70 90 6300 I

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 90 2160 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 5 50 60 1080 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 5 50 60 3000 II
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Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 60 1080 III
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EXPLORAÇÃO AGRICOLA 
MONTE DO CHARO

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; Morte 2 3 6 25 150 IV

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 1 2 2 25 50 V

Tropeçar em objetos Traumatismos; Entorses 2 3 6 25 150 IV

Choques contra objetos imóveis Traumatismos 2 2 4 60 240 IV

Semear/Enfardar

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devidas a corte, perfurações; amputações 1 3 3 25 75 V

Projeção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 1 3 3 25 75 V

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 2 12 155 1860 II

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 10 3 30 155 4650 I

Contato com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 2 2 4 25 100 IV

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

2 2 4 60 240 IV

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 25 600 III



Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

10 5 50 25 1250 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 10 5 50 60 3000 II

Contato eléctrico - direto Perigo de electrocussão 2 2 4 90 360 III

Contato eléctrico - indireto Electrocussão 2 2 4 90 360 III

Contato eléctrico - electricidade estática Insónia, sensação de ansiedade; tensão 2 2 4 90 360 III

Contato cutâneo com agentes químicos Úlceras cutâneas e outras manifestações clínicas graves 6 2 12 60 720 III

Inalação de poeiras, gases, vapores de 
substâncias nocivas

Asma, fibroses pulmonares, perturbações gastrointestinais, 
intoxicações.

6 1 6 60 360 III

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

10 5 50 60 3000 II

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

10 5 50 60 3000 II

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 5 30 90 2700 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 IV

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 3 18 60 1080 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 5 50 60 3000 II

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 60 1080 III

Preparação dos Solos Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; Morte 2 3 6 25 150 IV

126



(passar terra, charruar) Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; pequenas escoriações; hematoma 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 1 2 2 25 50 V

Tropeçar em objetos Traumatismos; Entorses 2 3 6 25 150 IV

Choques contra objetos imóveis Traumatismos 2 2 4 60 240 IV

Golpe/corte/perfuração (seleccionar) Lesões devido cortes, perfurações; amputações 1 3 3 60 180 IV

Compressão por ou entre objetos 
(entalamento)

Esmagamentos; Entalamento 6 3 18 60 1080 III

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 14 2 28 155 4340 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 10 3 30 155 4650 I

Contato com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 2 2 4 25 100 IV

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

2 2 4 60 240 IV

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 25 600 III

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

10 5 50 60 3000 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 10 5 50 60 3000 II

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

10 5 50 60 3000 II

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

10 5 50 60 3000 II
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Contacto elétrico - indireto Electrocussão 2 2 4 90 360 III

Contacto elétrico - directo Electrocussão 2 2 4 90 360 III

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 90 2160 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Explosão Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 5 50 60 3000 II

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 3 18 60 1080 III

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 60 1080 III

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; Morte 2 3 6 25 150 IV

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; pequenas escoriações; hematoma 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objtos desprendidos, suspensos Traumatismos 1 2 2 25 50 V

Aplicação de Produtos 
químicos (fertilizantes e 

fitofarmacos)

Choques contra objectos imóveis Traumatismos 2 2 4 60 240 IV

Choques contra objetos móveis Traumatismos 2 2 4 60 240 IV

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devido a cortes, perfurações; amputações 1 3 3 60 180 IV

Projecção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 2 3 6 25 150 IV

Compressão por ou entre objetos 
(entalamento)

Esmagamentos; Entalamento 6 3 18 60 1080 III
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Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 14 2 28 155 4340 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 10 3 30 155 4650 I

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 25 600 III

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

10 5 50 60 3000 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 10 5 50 60 3000 II

Contato cutâneo com agentes químicos Úlceras cutâneas e outras manifestações clínicas graves 10 4 40 90 3600 I

Inalação de poeiras, gases, vapores de 
substâncias

Asma, fibroses pulmonares, perturbações gastrointestinais, 
intoxicações.

10 4 40 90 3600 I

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

10 5 50 60 3000 II

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

10 5 50 60 3000 II

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 90 2160 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Explosão Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 5 50 60 1080 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 5 50 60 3000 II
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Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 60 1080 III
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EXPLORAÇÃO AGRICOLA 
HERDADE DA ROCHA E PEDRALVA

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; 2 3 6 60 360 III

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 6 4 24 60 1440 II

Tropeçar em objectos Traumatismos; Entorses 2 3 6 60 360 III

Choques contra objetos imóveis Traumatismos 6 4 24 90 1440 II

Plantar Oliveiras

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devidas a corte, perfurações; amputações 2 3 6 60 360 III

Projeção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 2 3 6 90 540 III

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 4 24 155 3720 II

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 6 5 30 155 4650 I

Contato com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 1 2 2 25 50 V

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

1 2 2 25 50 V

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 5 30 90 2700



Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

6 5 30 60 1800 III

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 6 4 24 60 1440 II

Contato elétrico - direto Perigo de electrocussão 2 2 4 155 620 III

Contato elétrico - indireto Electrocussão 2 2 4 155 620 III

Contacto eléctrico - electricidade estática Insónia, sensação de ansiedade; tensão 2 2 4 60 240 IV

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

6 5 30 60 1800 III

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

6 5 30 90 1800 III

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 10 4 40 90 3600 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 3 18 60 1080 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 4 40 60 2400 II

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 60 1080 III

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; 6 3 18 60 1080 III

Preparação dos Solos 
(passar terra, charruar) Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; pequenas escoriações; hematoma 6 3 18 60 1080 III

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV
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Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 1 2 2 60 120 IV

Tropeçar em objectos Traumatismos; Entorses 6 3 18 60 1080 III

Choques contra objectos imóveis Traumatismos 2 4 8 90 720 III

Choques contra objetos móveis Traumatismos 2 4 8 90 720 III

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devido cortes, perfurações; amputações 2 3 6 90 540 III

Compressão por ou entre objetos 
(entalamento)

Esmagamentos; Entalamento 6 4 24 90 2160 II

Compressão por máquinas/equipamentos Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 3 18 90 1620 II

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 4 24 155 3720 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 10 5 50 155 7750 I

Contato com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 2 2 4 25 100 IV

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

2 2 4 25 100 IV

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 60 1440 II

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

6 5 30 60 1800 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 6 4 24 60 1440 II

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

6 5 30 60 1800 II
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Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

6 5 30 90 2700 II

Contato elétrico - indireto Electrocussão 2 2 4 155 620 III

Contato eléctrico - direto Electrocussão 2 2 4 155 620 III

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 90 2160 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 5 50 60 3000 II

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 4 24 60 1440 II

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 90 1620 II

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; Morte 6 3 18 60 1080 III

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; pequenas escoriações; hematoma 6 3 18 60 1080 III

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 1 2 2 60 120 IV

Aplicação de Produtos 
químicos (fertilizantes e 

fitofarmacos)

Choques contra objetos imóveis Traumatismos 2 4 8 90 720 III

Choques contra objetos móveis Traumatismos 2 4 8 90 720 III

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devido a cortes, perfurações; amputações 2 3 6 90 540 III

Compressão por máquinas/equipamentos Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 3 18 90 1620 II

Projeção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 2 4 8 60 480 III
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Compressão por ou entre objetos 
(entalamento)

Esmagamentos; Entalamento 6 4 24 90 2160 II

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 4 24 155 3720 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 10 5 50 155 7750 I

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 60 1440 II

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

6 5 30 60 1800 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 6 4 24 60 1440 II

Contato cutâneo com agentes químicos Úlceras cutâneas e outras manifestações clínicas graves 6 4 24 60 1440 II

Inalação de poeiras, gases, vapores de 
substâncias

Asma, fibroses pulmonares, perturbações gastrointestinais, 
intoxicações.

6 4 24 60 1440 II

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

6 5 30 60 1800 II

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

6 5 30 90 2700 II

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 90 2160 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III

Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 4 24 60 1440 II

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 5 50 60 3000 II
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Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 90 1620 II

Queda de pessoas em desnível Traumatismos Diversos; 6 3 18 60 1080 III

Queda de pessoas ao mesmo nível Entorses; Pequenas Escoriações; Hematomas 10 5 50 60 3000 II

Queda de objetos em manipulação Pequenas Escoriações; Hematomas 2 3 6 25 150 IV

Queda de objetos desprendidos, suspensos Traumatismos 6 4 24 60 1440 IV

Tropeçar em objetos Traumatismos; Entorses 6 3 18 60 1080 III

Recolha da Azeitona Choques contra objetos imóveis Traumatismos 2 4 8 90 720 III

Choques contra objetos móveis Traumatismos 2 4 8 90 720 III

Golpe/corte/perfuração (selecionar) Lesões devidas a corte, perfurações; amputações 2 3 6 90 540 III

Projeção de fragmentos ou partículas Hematomas; Escoriações; Lesões na Vista 2 4 8 60 480 III

Atropelamento por máquinas/veículos Atropelamentos; Fracturas ou lesões físicas com gravidade 6 4 24 155 3720 I

Choque ou capotamento rodoviário Traumatismos Diversos; Morte 10 5 50 155 7750 I
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Contato com animais Doenças Infecto-contagiosas; Mordeduras 2 2 4 25 100 IV

Exposição a agentes Biológicos (vírus, 
bactérias, fungos, etc.)

Leptospiras, salmonelas, infecções focais e sistémicas, vírus de 
hepatite, anemia, insuficiência cardíaca.

2 2 4 25 100 IV

Esforço excessivo Lesões músculo esqueléticas 6 4 24 60 1440 II

Postura
Hérnias discais, lesões na coluna e nos braços, tendinites e 
epicondilites

6 5 30 60 1800 II

Exposição a temperaturas ambientais 
extremas

Insolação; Constipações; Gripes 6 4 24 60 1440 II

Contato eléctrico - direto Perigo de electrocussão 2 2 4 155 620 III

Contato eléctrico - indireto Electrocussão 2 2 4 155 620 III

Contacto eléctrico - electricidade estática Insónia, sensação de ansiedade; tensão 2 2 4 60 240 IV

Exposição a vibrações
Equilíbrio, falta de concentração e visão turva, diminuindo a 
acuidade visual

6 5 30 60 1800 II

Exposição ao ruído
Dificuldade de concentração; Irritação; Stress; Perda 
progressiva da audição

6 5 30 90 2700 II

Exposição à luz deficiente ou mal concebida Fadiga visual; Tensão Ocular; Desconforto Visual 6 4 24 90 2160 II

Incêndio Queimaduras; intoxicações; Morte 2 2 4 155 620 III
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Fadiga mental Elevado grau de stress, depressões, síndrome de barnaut 6 4 24 60 1440 II

Fadiga Física Fadiga física, stress, Perturbações gastrointestinais. 10 5 50 60 3000 II

Insatisfação Maior predisposição a acidentes de trabalho 6 3 18 90 1620 II
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APÊNDICE III -DE LISTA DE VERIFICAÇÃO

Lista de Verificação

Empresa;

Categoria Profissional:

Máquinas Agricolas: Sim Não NA Observações

Documentos de Outros 
Elementos:

Tratores: Livrete, 

verificações e ensaios 

periódicos, certificado CE de 

conformidade e manual de 

instruções.

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Operação no interior das 
explorações:

Sim Não NA Observações

Carta de condução

Licença de condução

Condução em estrada Sim Não NA Observações

Carta de condução ou 

Licença de condução

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Fabricante Sim Não NA Observações

Sistema de retenção

(obrigatório cintos de 

segurança nalguns modelos 

de tratores)
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Proteção dos veios 

telescópicos de cardans

Proteção dos órgãos móveis 

das máquinas operadoras, 

guarda corpos, corrimões;

Luz avisadora de marcha- 

lenta (pirilampo);

Colocação de espelhos 

retrovisores;

Utilizador Sim Não NA Observações

Formação e informação do 

operador;

Avaliação dos riscos 

inerentes à sua utilização;

Regulação da via ou bitola 

na posição mais larga 

possível;

Lastrar adequadamente o 

trator para aumentar a 

estabilidade do conjunto 

trator-máquina (ex: água nas 

rodas, pesos nas rodas e 

massas frontais);

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Equipamento Sim Não NA Observações

Arco de segurança;

Rebatimento do Arco 

(Utilizar o arco rebatido em
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situações estritamente 

necessárias (ex: entrar em 

estufas, passar por baixo da 

copa das árvores);

Quadro de segurança;

Cabina de segurança (em 

função da categoria da 

cabina, verificar a instalação 

do filtro e substitui-lo de 

acordo com as orientações 

do manual de instruções);

Proteção do veio de tomada 

de força; (veio telescópico 

de cardans);

Utilizador Sim Não NA Observações

Equipamento de Proteção 

indivudal

LOCAL DA ATIVIDADE (situações a ter atenção na envo
utilização, etc.)

lvente, solo, condições de

Sim Não Na Observações

Operação em locais de 

trabalho declivosos, 

nomeadamente, com 

socalcos, valas, toros de 

madeira;

Utilização do trator em 

locais de trabalho com fracas 

condições de aderência e de 

transitabilidade;
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Inexistência de cabos 

elétricos ou outras 

instalações técnicas 

(condutas) na envolvente 

dos trabalhos, por exemplo 

nos trabalhos com gruas

Circulação em estrada com 

os pedais de travão de pé 

desligados, com o arco de 

segurança rebaixado e em 

velocidade excessiva;

Alterações, adaptações de 

máquinas para trabalhos ou 

condições de utilização não 

previstas pelo fabricante;

Fatores Ambientais 

Extremos

Lista de Verificação

Empresa;

Herdade Monte Novo do Maltalhado

Categoria Profissional: Tratorista

Máquinas Agricolas: Sim Não NA Observações

Documentos de Outros 
Elementos:

Tratores: Livrete, 

verificações e ensaios 

periódicos, certificado CE de 

conformidade e manual de

x
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instruções.

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Operação no interior das 
explorações:

Sim Não NA Observações

Carta de condução x

Licença de condução x Dos três operadores apenas 1 

dispões de licença para a 

condução de veículos 

agrícolas

Condução em estrada Sim Não NA Observações

Carta de condução ou 

Licença de condução
x Dos três operadores apenas 1 

dispões de licença para a 

condução de veículos 

agrícolas

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Fabricante Sim Não NA Observações

Sistema de retenção

(obrigatório cintos de 

segurança nalguns modelos 

de tratores)

x Dos dois veículos utilizados 
pelos operador, apenas o 
New Holland TL90A de 2007, 
está dotado cabine e 
sistemas de retenção; por 
outro lado o Jonh Deere 2040 
S de 1984 não dispõe de 
qualquer dispositivo de 
segurança.

Proteção dos veios 

telescópicos de cardans
x Dos dois veículos utilizados 

pelos operador, apenas o 
New Holland TL90A de 2007, 
está dotado cabine e 
sistemas de retenção; por 
outro lado o Jonh Deere 2040 
S de 1984 não dispõe de 
qualquer dispositivo de
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segurança.

Proteção dos órgãos móveis 

das máquinas operadoras, 

guarda corpos, corrimões;

x Dos dois veículos utilizados 
pelos operador, apenas o 
New Holland TL90A de 2007, 
está dotado cabine e 
sistemas de retenção; por 
outro lado o Jonh Deere 2040 
S de 1984 não dispões de 
qualquer dispositivo de 
segurança.

Luz avisadora de marcha- 

lenta (pirilampo);
x

Colocação de espelhos 

retrovisores;
x Dos dois veículos utilizados 

pelos operador, apenas o 
New Holland TL90A de 2007, 
está dotado cabine e 
sistemas de retenção; por 
outro lado o Jonh Deere 2040 
S de 1984 não dispões de 
qualquer dispositivo de 
segurança.

Utilizador Sim Não NA Observações

Formação e informação do 

operador;
x

Avaliação dos riscos 

inerentes à sua utilização;
x

Regulação da via ou bitola 

na posição mais larga 

possível;

x Dos dois veículos utilizados 
pelos operador, apenas o 
New Holland TL90A de 2007, 
está dotado cabine e 
sistemas de retenção; por 
outro lado o Jonh Deere 2040 
S de 1984 não dispões de 
qualquer dispositivo de 
segurança.

Lastrar adequadamente o x Dos dois veículos utilizados 
pelos operador, apenas o
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trator para aumentar a 

estabilidade do conjunto 

trator-máquina (ex: água nas 

rodas, pesos nas rodas e 

massas frontais);

New Holland TL90A de 2007, 
está dotado cabine e 
sistemas de retenção; por 
outro lado o Jonh Deere 2040 
S de 1984 não dispões de 
qualquer dispositivo de 
segurança.

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Equipamento Sim Não NA Observações

Arco de segurança; x

Rebatimento do Arco 

(Utilizar o arco rebatido em 

situações estritamente 

necessárias (ex: entrar em 

estufas, passar por baixo da 

copa das árvores);

x

Quadro de segurança; x Dos dois veículos utilizados 
pelos operador, apenas o 
New Holland TL90A de 2007, 
está dotado cabine e 
sistemas de retenção; por 
outro lado o Jonh Deere 2040 
S de 1984 não dispões de 
qualquer dispositivo de 
segurança.

Cabina de segurança (em 

função da categoria da 

cabina, verificar a instalação 

do filtro e substitui-lo de 

acordo com as orientações 

do manual de instruções);

x Dos dois veículos utilizados 

pelos operador, apenas o 

New Holland TL90A de 2007, 

está dotado cabine e 

sistemas de retenção; por 

outro lado o Jonh Deere 2040 

S de 1984 não dispões de 

qualquer dispositivo de 

segurança.
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Proteção do veio de tomada 

de força; (veio telescópico 

de cardans);

x

Utilizador Sim Não NA Observações

Equipamento de Proteção 

indivudal
x

LOCAL DA ATIVIDADE (situações a ter atenção na envo
utilização, etc.)

lvente, solo, condições de

Sim Não Na Observações

Operação em locais de 

trabalho declivosos, 

nomeadamente, com 

socalcos, valas, toros de 

madeira;

x

Utilização do trator em 

locais de trabalho com fracas 

condições de aderência e de 

transitabilidade;

x

Inexistência de cabos 

elétricos ou outras 

instalações técnicas 

(condutas) na envolvente 

dos trabalhos, por exemplo 

nos trabalhos com gruas

x

Circulação em estrada com 

os pedais de travão de pé 

desligados, com o arco de 

segurança rebaixado e em 

velocidade excessiva;

x
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Alterações, adaptações de 

máquinas para trabalhos ou 

condições de utilização não 

previstas pelo fabricante;

x Jonh Deere 2040 S de 1984

Fatores Ambientais 

Extremos
x

Lista de Verificação

Empresa: Monte dos Guardanapos (Proprietário Florival dos Santos)

Categoria Profissional: Tratorista

Máquinas Agricolas: Sim Não NA Observações

Documentos de Outros 
Elementos:

Tratores: Livrete, 

verificações e ensaios 

periódicos, certificado CE de 

conformidade e manual de 

instruções.

x No entanto do ressalvar que 

o trator não tinha cabine, a 

mesma terá sido produzida 

de forma artesanal sem 

certificado CE

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Operação no interior das 
explorações:

Sim Não NA Observações

Carta de condução x

Licença de condução x Nenhum dos operadores 

dispõe de licença para a 

condução de veículos 

agrícolas

Condução em estrada Sim Não NA Observações
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Carta de condução ou 

Licença de condução
x Apenas carta de condução 

tipo B

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Fabricante Sim Não NA Observações

Sistema de retenção

(obrigatório cintos de 

segurança nalguns modelos 

de tratores)

x

Proteção dos veios 

telescópicos de cardans
x

Proteção dos órgãos móveis 

das máquinas operadoras, 

guarda corpos, corrimões;

x

Luz avisadora de marcha- 

lenta (pirilampo);
x

Colocação de espelhos 

retrovisores;
x

Utilizador Sim Não NA Observações

Formação e informação do 

operador;
x

Avaliação dos riscos 

inerentes à sua utilização;
x

Regulação da via ou bitola 

na posição mais larga 

possível;

x

Lastrar adequadamente o 

trator para aumentar a 

estabilidade do conjunto

x
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trator-máquina (ex: água nas 

rodas, pesos nas rodas e 

massas frontais);

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Equipamento Sim Não NA Observações

Arco de segurança; x

Rebatimento do Arco 

(Utilizar o arco rebatido em 

situações estritamente 

necessárias (ex: entrar em 

estufas, passar por baixo da 

copa das árvores);

x

Quadro de segurança; x

Cabina de segurança (em 

função da categoria da 

cabina, verificar a instalação 

do filtro e substitui-lo de 

acordo com as orientações 

do manual de instruções);

x No entanto do ressalvar que 

o trator não tinha cabine, a 

mesma terá sido produzida 

de forma artesanal sem 

certificado CE

Proteção do veio de tomada 

de força; (veio telescópico 

de cardans);

x

Utilizador Sim Não NA Observações

Equipamento de Proteção 

indivudal
x

LOCAL DA ATIVIDADE (situações a ter atenção na envo
utilização, etc.)

vente, solo, condições de
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Sim Não Na Observações

Operação em locais de 

trabalho declivosos, 

nomeadamente, com 

socalcos, valas, toros de 

madeira;

x

Utilização do trator em 

locais de trabalho com fracas 

condições de aderência e de 

transitabilidade;

x

Inexistência de cabos 

elétricos ou outras 

instalações técnicas 

(condutas) na envolvente 

dos trabalhos, por exemplo 

nos trabalhos com gruas

x

Circulação em estrada com 

os pedais de travão de pé 

desligados, com o arco de 

segurança rebaixado e em 

velocidade excessiva;

x

Alterações, adaptações de 

máquinas para trabalhos ou 

condições de utilização não 

previstas pelo fabricante;

Ressalvar que o trator não 
tinha cabine, a mesma terá 
sido produzida de forma 
artesanal sem certificado CE

Fatores Ambientais 

Extremos
x

Lista de Verificação

Empresa; Monte do Charo
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Categoria Profissional: Tratorista

Máquinas Agricolas: Sim Não NA Observações

Documentos de Outros 
Elementos:

Tratores: Livrete, 

verificações e ensaios 

periódicos, certificado CE de 

conformidade e manual de 

instruções.

x

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Operação no interior das 
explorações:

Sim Não NA Observações

Carta de condução x

Licença de condução x Apenas um dos operadores 

está habilitada para a 

condução deste tipo de 

veículos, com a licença de 

veículos agrícolas.

Condução em estrada Sim Não NA Observações

Carta de condução ou 

Licença de condução
x Apenas um dos operadores 

está habilitada para a 

condução deste tipo de 

veículos, com a licença de 

veículos agrícolas.

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Fabricante Sim Não NA Observações

Sistema de retenção 

(obrigatório cintos de

x O trator Massey Fergunson 
375 de 1988 não está dotado 
de sistema de retenção.
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segurança nalguns modelos 

de tratores)

Proteção dos veios 

telescópicos de cardans
x Apenas o trator Case Jxu115 

de 2012

Proteção dos órgãos móveis 

das máquinas operadoras, 

guarda corpos, corrimões;

x Apenas o trator Case Jxu115 
de 2012

Luz avisadora de marcha- 

lenta (pirilampo);
x

Colocação de espelhos 

retrovisores;
x Apenas o trator Case Jxu115 

de 2012

Utilizador Sim Não NA Observações

Formação e informação do 

operador;
x

Avaliação dos riscos 

inerentes à sua utilização;
x

Regulação da via ou bitola 

na posição mais larga 

possível;

x Apenas o trator Case Jxu115 
de 2012

Lastrar adequadamente o 

trator para aumentar a 

estabilidade do conjunto 

trator-máquina (ex: água nas 

rodas, pesos nas rodas e 

massas frontais);

x Apenas o trator Case Jxu115 
de 2012

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Equipamento Sim Não NA Observações

152



Arco de segurança; x

Rebatimento do Arco 

(Utilizar o arco rebatido em 

situações estritamente 

necessárias (ex: entrar em 

estufas, passar por baixo da 

copa das árvores);

x

Quadro de segurança; x Apenas o trator Case Jxu115 
de 2012

Cabina de segurança (em 

função da categoria da 

cabina, verificar a instalação 

do filtro e substitui-lo de 

acordo com as orientações 

do manual de instruções);

x Apenas o trator Case Jxu115 

de 2012

Proteção do veio de tomada 

de força; (veio telescópico 

de cardans);

x

Utilizador Sim Não NA Observações

Equipamento de Proteção 

indivudal
x

LOCAL DA ATIVIDADE (situações a ter atenção na envo
utilização, etc.)

vente, solo, condições de

Sim Não Na Observações

Operação em locais de 

trabalho declivosos, 

nomeadamente, com 

socalcos, valas, toros de 

madeira;

x
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Utilização do trator em 

locais de trabalho com fracas 

condições de aderência e de 

transitabilidade;

x

Inexistência de cabos 

elétricos ou outras 

instalações técnicas 

(condutas) na envolvente 

dos trabalhos, por exemplo 

nos trabalhos com gruas

x

Circulação em estrada com 

os pedais de travão de pé 

desligados, com o arco de 

segurança rebaixado e em 

velocidade excessiva;

x

Alterações, adaptações de 

máquinas para trabalhos ou 

condições de utilização não 

previstas pelo fabricante;

x

Fatores Ambientais 

Extremos
x

Lista de Verificação

Empresa; Grupo Ancora, Herdade da Pedralva e da Rocha

Categoria Profissional:

Máquinas Agricolas: Sim Não NA Observações

Documentos de Outros 
Elementos:
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Tratores: Livrete, 

verificações e ensaios 

periódicos, certificado CE de 

conformidade e manual de 

instruções.

x

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Operação no interior das 
explorações:

Sim Não NA Observações

Carta de condução x

Licença de condução x

Condução em estrada Sim Não NA Observações

Carta de condução ou 

Licença de condução
x

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Fabricante Sim Não NA Observações

Sistema de retenção

(obrigatório cintos de 

segurança nalguns modelos 

de tratores)

x

Proteção dos veios 

telescópicos de cardans
x

Proteção dos órgãos móveis 

das máquinas operadoras, 

guarda corpos, corrimões;

x

Luz avisadora de marcha- 

lenta (pirilampo);
x
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Colocação de espelhos 

retrovisores;
x

Utilizador Sim Não NA Observações

Formação e informação do 

operador;
x

Avaliação dos riscos 

inerentes à sua utilização;
x

Regulação da via ou bitola 

na posição mais larga 

possível;

x

Lastrar adequadamente o 

trator para aumentar a 

estabilidade do conjunto 

trator-máquina (ex: água nas 

rodas, pesos nas rodas e 

massas frontais);

x

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Equipamento Sim Não NA Observações

Arco de segurança; x

Rebatimento do Arco 

(Utilizar o arco rebatido em 

situações estritamente 

necessárias (ex: entrar em 

estufas, passar por baixo da 

copa das árvores);

x

Quadro de segurança; x

Cabina de segurança (em x
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função da categoria da 

cabina, verificar a instalação 

do filtro e substitui-lo de 

acordo com as orientações 

do manual de instruções);

Proteção do veio de tomada 

de força; (veio telescópico 

de cardans);

x

Utilizador Sim Não NA Observações

Equipamento de Proteção 

indivudal
x Apenas bostas de biqueira de 

aço

LOCAL DA ATIVIDADE (situações a ter atenção na envo
utilização, etc.)

vente, solo, condições de

Sim Não Na Observações

Operação em locais de 

trabalho declivosos, 

nomeadamente, com 

socalcos, valas, toros de 

madeira;

x

Utilização do trator em 

locais de trabalho com fracas 

condições de aderência e de 

transitabilidade;

x

Inexistência de cabos 

elétricos ou outras 

instalações técnicas 

(condutas) na envolvente 

dos trabalhos, por exemplo 

nos trabalhos com gruas

x
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Circulação em estrada com 

os pedais de travão de pé 

desligados, com o arco de 

segurança rebaixado e em 

velocidade excessiva;

x

Alterações, adaptações de 

máquinas para trabalhos ou 

condições de utilização não 

previstas pelo fabricante;

x

Fatores Ambientais 

Extremos
x
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APENDICE IV -  QEESTIONÁRIO AOS OPERADORES, ADAPTADO DE 
ANÁLISIS DE SINIESTRALIDADE LABORAL EN ALENTEJO.
(Adaptado de Ana de Figueirodo dias)

Questionário aos Operacionais com a Categoria Profissional de Tratorista

Novembro de 2016

Prezado colaborador (a)

Aprecia-se a colaboração nesta dissertação com o grau acdémico de mestrado, dsenvolvida na 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Beja, que tem como objetivo avaliar as 

percpções dos trabalhadores com a caegoria profissional de tratorista sobre as condições de 

segurança e hiene do trabalho a que se encontram submetidos.

O preenchimento do questionário é anónimo, mantendo assim, a confidencialidade do 

entrevistado.

Agradecemos a sua colaboração.

Grupo I - Caraterização da Atividade Profissional

1- Indique qual o tipo de relação contratual que possui

a) Efetivo/permanente

b) Contrato de trabalho a termo certo

c) Sem relaçâ jurídica de emprego
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d) Prestação de serviços

e) Outra situação. Qual ?......................

2- Indique a sua antiguidade na empresa.

a) Entre 1 e 6 meses ___

b) Entre 6 e 12 meses ___

c) Entre 1 e 3 anos

d) Entre 3 e 5 anos |

e) Entre 5 e 15 anos ___

f) Mais de 15 anos

3- Qual o seu nível de escolaridade

a) Não sabe ler nem escrever ___

b) Menos de 4 anos de escolaridade

c) Entre 4 e 9 anos de escolaridade

d) Entre 9 e 12 anos de escolaridade

e) Ensino Superior |

f) Outro. Qual?...................................

4- Qual o horário de trabalho praticado:

a) Horário flexível

b) Horário rígido ___

c) Jornada contínua ___
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d) Trabalhador por turnos

e) Outra situação. Qual?................

5- Quantas horas trabalha por dia?

a) Menos de 7 horas diárias |

b) Entre 7 e 8 horas diárias |

c) Entre 8 e 9 horas diárias |

d) Entre 9 a 10 horas diárias ___

e) Mais de 10 horas diárias |

f) Outra situação. Qual ?.................................

6- Há quanto tempo trabalha no setor agricolas?

a) Menos de 5 anos

b) De5 a 9 anos ___

c) De 10 a 14 anos 1 ^ ^

d) Há 15 ou mais anos

Grupo II - Condições do Posto de Trabalho

1- Caraterize o trabalho que faz diariamente, utilizando a seguinte escala:

Totalmente em desacordo - 1; Em desacordo - 2; Sem opinião - 3; De acordo - 4; 

Totalmente de acordo -  5
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O meu trabalho 1 2 3 4 5

assenta em grandes esforços musculares

requer uma postura correta

traduz-se na repetição e precisão de 

movimentos

tem um ritmo intensivo e repetitivo

pressupõe organização do espaço de 

trabalho

implica boas condições de higiene e 

segurança

possui períodos de pausa

2 - Como classifica o seu ambiente de trabalho, no que diz respeito à iluminação, 

ruído, vibrações e condições atmosféricas? Utilize a seguinte escala:

Condições muito más - 1; Condições más - 2; Condições Razoáveis - 3; Condições boas - 

4; Condições muito boas -  5

O meu ambiente de trabalho tem condições 

de ...

1 2 3 4 5

Iluminação

Ruído

Vibrações

Condições atmosféricas
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3- Os fatores acima mencionados, exercem repercussões fisiologias e psicologias que 

afetam o desempenho do seu trabalho?

Sim ____

Não

Se sim, quais ? e de que forma ?

4 - No seu local de trabalho, a que tipos de riscos está sujeito? Selecione mais do que 

uma opção, se considerar necessário.

a) Quedas em altura o) Más posturas

b) Exposição a objetos cortantes p) Incêndio

q) Atropelamentos

c) Contato com substâncias perigosas

d) Escorregamentos/tropeções r) Inalação de poeiras/químicos

e) Queda de objetos s) Explosões

f) Humidade extrema t) Acidentes de tráfego

g) Encarceramento com máquinas u) Cargas pesadas
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h) Projeção de fragmentos ou partículas v) Iluminação deficiente

i) Temperaturas extremas w) Presença de roedores, insetos

j) Contactos eléctricos y) Fadiga física

l) Colisões com objetos em movimento x) Fadiga Mental

m) Colisões com objetos imóveis z) Outros

n) Envenenamento

5 - Como faz para prevenir/evitar esses riscos? Selecione mais do que uma opção se 

considerar necessário.

a) Utiliza equipamentos de proteção individual ___

b) Utiliza equipamentos de proteção coletiva

c) Diminui o tempo de exposição ao risco

d) Adquire informação sobre o modo de utilização dos equipamentos ___

e) Realiza exames médicos ____

f) Evita bebidas alcoólicas antes e durante o período de trabalho ____

g) outra (a). Qual (ais)?.................................
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Grupo III - Acidentes de Trabalho

1- Já foi vitima de acidente de trabalho?

Não

Sim ...........Qua tipo de acidente ?

a) Queda em altura

b) Queda de objetos em altura

c) Queda ao mesmo nível

d) Entalamento

e) Choque contra objetos ___

f) Corte ____

g) Torção ____

h) Atropelamento ____

i) Encarceramento ____

j) Outros...........

165



166


