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INTRODUÇÃO



Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

são fundamentais em qualquer segmento. Na 

produção agrícola não é diferente, ainda mais 

levando em conta todos os riscos aos quais o 

trabalhador rural é exposto diariamente.

INTRODUÇÃO

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/o-que-e-epi-saiba-mais-sobre-o-uso-de-equipamentos-de-protecao-individual
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INTRODUÇÃO

Pensando nisso, elaboramos este e-book para que você 

conheça um pouco mais sobre os riscos ambientais 

desse setor, bem como as principais medidas para a 

proteção individual do trabalhador do campo.

Para começar, falaremos sobre as rotinas de produção agrícola 

desde a remoção da vegetação nativa e da aração do terreno até 

a semeadura, a aplicação de defensivos agrícolas e a colheita das 

culturas vegetais.

Citaremos quais são os principais riscos em cada um desses 

processos e, em seguida, explicaremos a importância e os 

benefícios de investir em segurança nos empreendimentos rurais.

Por fim, você conhecerá quais são os EPIs indicados para o setor 

agrícola, suas funções e por que eles devem ser adotados como 

medidas de segurança na agricultura.

Pronto para se tornar um expert no assunto? Então 

aproveite a leitura!

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/quais-os-beneficios-de-investir-em-seguranca-do-trabalho


AS ROTINAS DE PRODUÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA



Antes de explicar quais são os EPIs mais indicados 

para o setor agrícola, falaremos um pouco sobre as 

principais rotinas de produção rural de culturas 

vegetais. Além disso, apresentaremos quais riscos 

estão relacionados a cada um dos processos.

AS ROTINAS DE 
PRODUÇÃO DO SETOR 
AGRÍCOLA

http://volkdobrasil.com.br/
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REMOÇÃO DA 
VEGETAÇÃO NATIVA

Consiste na preparação do solo para o 

cultivo. Nessa etapa, há o desmatamento 

das massas florestais originais. Os principais 

riscos são:

 » acidentes de trabalho, incluindo 

escoriações ou mutilações 

decorrentes da retirada de raízes 

com as mãos e do abate de árvores 

de grande porte com motosserra;

 » calor e radiação não ionizante por 

exposição excessiva ao sol.

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/afinal-o-que-e-considerado-acidente-de-trabalho
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AS ROTINAS DE PRODUÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA

ARAÇÃO

Revolvimento do terreno com o auxílio de um 

arado, com o objetivo de descompactar a terra e 

deixá-la mais viável para o cultivo das raízes. São 

riscos dessa etapa:

 » ruído excessivo dos tratores e equipamentos;

 » vibração que, a longo prazo, pode 

causar danos nas articulações e 

disfunções renais e circulatórias.

GRADAGEM

No processo de gradagem, o trabalhador utiliza um 

trator com grade acoplada para refinar ainda mais a 

terra, desfazendo os últimos torrões após a aração. 

Aqui, existem os mesmos riscos da etapa de 

aração, incluindo vibração e ruído excessivos.

http://volkdobrasil.com.br/
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AS ROTINAS DE PRODUÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA

SEMEADURA

É a plantação propriamente dita. As sementes são colocadas 

na terra, dispostas em recipientes específicos ou plantadas 

diretamente no solo em linhas, covas ou simplesmente 

lançadas. Embora seja uma operação relativamente segura, 

o trabalhador pode sofrer insolação ou radiação não 

ionizante devido à exposição ao sol.

ADUBAÇÃO

Depois de plantadas as sementes, são aplicados adubos 

ou fertilizantes de solo, a fim de suprir eventuais carências 

de nutrientes que podem atrapalhar a germinação das 

sementes. Assim como no processo de semeadura, o 

trabalhador fica exposto à radiação não ionizante e sofre 

risco de insolação.

http://volkdobrasil.com.br/
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AS ROTINAS DE PRODUÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA

APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS

Essa é a etapa que oferece maiores riscos 

ambientais para o trabalhador agrícola. Após 

a plantação e a adubação, costumam ser 

aplicados herbicidas, fungicidas e inseticidas 

para proteger as culturas vegetais.

Com alto grau de risco químico, esse 

processo pode causar convulsões, 

insuficiência respiratória e de órgãos, 

tremores, paralisia, confusão mental e, em 

casos extremos, morte por envenenamento.

http://volkdobrasil.com.br/
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AS ROTINAS DE PRODUÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA

COLHEITA

A última etapa da rotina agrícola consiste na colheita, a 

partir da qual os produtos do plantio são retirados do solo 

com o fim de comercialização. Alguns riscos são:

 » calor e exposição excessiva ao sol;

 » ruído decorrente do uso de equipamentos para colheita.

Além de tudo isso, o trabalhador rural que faz mau 

uso dos EPIs fica sujeito a sofrer acidentes com 

máquinas, implementos e ferramenta. Ele também 

fica mais exposto a picadas de mosquitos e animais 

peçonhentos típicos das áreas agrícolas e a poeira, 

bactérias, fungos e materiais particulados.

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/mau-uso-de-epi-quais-sao-as-consequencias-descubra-aqui!
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/mau-uso-de-epi-quais-sao-as-consequencias-descubra-aqui!


A IMPORTÂNCIA DE ADOTAR  
PROCEDIMENTOS SEGUROS NO SETOR



A segurança é fundamental em qualquer segmento. 

No entanto, na agricultura ela se faz ainda mais 

necessária. Adotar procedimentos seguros evita 

que sérios acidentes de trabalho ocorram com os 

empregados de empreendimentos rurais.

A IMPORTÂNCIA 
DE ADOTAR 
PROCEDIMENTOS 
SEGUROS NO SETOR

http://volkdobrasil.com.br/
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A IMPORTÂNCIA DE ADOTAR PROCEDIMENTOS SEGUROS NO SETOR

Principalmente no que diz respeito à aplicação dos agrotóxicos, o 

uso de EPIs pode salvar vidas — dado o alto grau de risco químico 

que esse processo oferece.

Segundo informações do mais recente Anuário Estatístico da 

Previdência Social (AEPS), que traz dados referentes ao ano de 

2016, foram registrados mais de 15.400 casos de acidentes de 

trabalho no setor.

Embora a quantidade tenha reduzido um pouco 

em comparação aos anos anteriores, o número 

ainda é preocupante e demonstra a necessidade 

de que sejam aplicados procedimentos seguros na 

produção agrícola.

Para o pesquisador do Instituto Agronômico 

de Campinas (IAC), Hamilton Ramos, “um 

ponto que precisa ser aprimorado é a 

exigência legal do uso do EPI adequado a 

cada risco oferecido pela aplicação”.

Além disso, a segurança no meio agrícola 

é fundamental para garantir a efetividade 

dos processos, uma maior produtividade 

aliada à qualidade e, mais do que isso, 

a preservação dos recursos naturais 

— levando em conta a importância da 

biossegurança em todas as etapas.

http://volkdobrasil.com.br/
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/AEPS-2016.pdf
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/AEPS-2016.pdf
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/voce-realmente-entende-o-que-e-biosseguranca
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/voce-realmente-entende-o-que-e-biosseguranca
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A IMPORTÂNCIA DE ADOTAR PROCEDIMENTOS SEGUROS NO SETOR

O QUE DIZ A LEI?

A lei do uso de EPIs, representada pela Norma Regulamentadora nº 6, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de equipamentos de 

proteção em perfeito estado de conservação por parte do empregador. O não cumprimento é passível de multas e indenizações.

Mais do que isso, a seção 6.6. informa que é de responsabilidade 

do empregador:

 » adquirir o adequado ao risco de cada atividade;

 » exigir seu uso;

 » fornecer ao trabalhador somente o aprovado 

pelo órgão nacional competente em matéria 

de segurança e saúde no trabalho;

 » orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a 

guarda e a conservação;

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/lei-do-uso-de-epis-entenda-as-penalidades-para-quem-nao-cumpre
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A IMPORTÂNCIA DE ADOTAR PROCEDIMENTOS SEGUROS NO SETOR

 » substituir imediatamente, quando 

danificado ou extraviado;

 » responsabilizar-se pela higienização 

e manutenção periódica;

 » comunicar ao MTE qualquer 

irregularidade observada; e

 » registrar o seu fornecimento ao 

trabalhador, podendo ser adotados 

livros, fichas ou sistema eletrônico.

http://volkdobrasil.com.br/
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A IMPORTÂNCIA DE ADOTAR PROCEDIMENTOS SEGUROS NO SETOR

Além disso, o setor agrícola é resguardado 

pela NR31, referente à segurança e à saúde no 

trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, 

exploração florestal e aquicultura.

Nela, fica convencionado que cabe ao 

empregador rural “realizar avaliações 

dos riscos para a segurança e saúde dos 

trabalhadores e, com base nos resultados, 

adotar medidas de prevenção e proteção 

para garantir que todas as atividades, lugares 

de trabalho, máquinas, equipamentos, 

ferramentas e processos produtivos sejam 

seguros e em conformidade com as normas 

de segurança e saúde”.

A norma também comenta sobre 

a necessidade de realização dos 

exames médicos e complementares 

periodicamente e da adoção de 

medidas de proteção pessoal, 

sem ônus para o trabalhador.

Embora a NR31 seja a principal norma sobre 

a segurança no setor agrícola, a NR12 e a 

NR7 também devem ser constantemente 

visitadas pelo empregador, já que 

tratam do uso de maquinário rural e dos 

exames médicos, respectivamente.

http://volkdobrasil.com.br/


EPIS PARA O SETOR AGRÍCOLA



Agora que você já conhece os principais riscos 

nos diferentes processos da produção agrícola 

e entendeu por que é tão importante minimizar 

esses perigos não apenas para garantir a 

segurança do trabalhador rural como para 

garantir mais efetividade em todas as etapas, 

confira os EPIs indicados para o segmento:

EPIS PARA O SETOR 
AGRÍCOLA

LUVAS DE PROTEÇÃO

As luvas de proteção garantem a 

segurança das mãos — uma das áreas do 

corpo mais suscetíveis a acidentes. 

Elas são necessárias para evitar que o trabalhador rural 

sofra cortes, ranhuras, ferimentos, queimaduras, choques 

e também minimizam a possibilidade de contágio de 

doenças devido ao contato com produtos tóxicos.

Elas são confeccionadas em diversos materiais — como 

o neoprene, o látex, o PVC, as malhas e as borrachas 

sintéticas. Há, inclusive, luvas próprias para proteção 

contra vibração, ideais para as pessoas que trabalham 

com maquinários específicos e com motores potentes.

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/entenda-quais-sao-os-tipos-de-epi-necessarios-por-segmento
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/luvas-de-protecao-quais-sao-os-principais-riscos-associados-ao-uso
http://volkdobrasil.com.br/produto/luva-antivibracao-gorila-volk
http://volkdobrasil.com.br/produto/luva-antivibracao-gorila-volk
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EPIS PARA O SETOR AGRÍCOLA

CAPACETES

Os capacetes são fundamentais para alguns 

processos da rotina agrícola, como é o caso do 

corte de árvores na preparação do terreno para 

o cultivo — etapa em que existe a necessidade de 

remover a vegetação nativa.

Mesmo que não sejam considerados EPIs, os 

chapéus também são bem-vindos em diversas 

atividades do setor. Eles são capazes de minimizar 

os efeitos da exposição excessiva ao sol, que pode 

causar queimaduras na pele e, em alguns casos, 

insolação — um mal-estar que pode se tornar grave 

na medida em que há desidratação e tonturas.

http://volkdobrasil.com.br/
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EPIS PARA O SETOR AGRÍCOLA

VESTIMENTAS

As vestimentas são EPIs que protegem o corpo de 

lesões, ranhuras, ferimentos, queimaduras e picadas de 

insetos e animais peçonhentos. Normalmente, no setor 

agrícola são adotados:

 » a touca árabe: que protege pescoço e cabeça;

 » o avental impermeável: que protege o tronco;

 » o jaleco ou blusão: que protege o tronco e os  

membros superiores;

 » a calça: que protege os membros inferiores.

 » macacões de segurança: Opção para proteção de 

membros superiores, troco e membros inferiores.

Preferencialmente, esses elementos devem ser de 

material hidrorrepelente para, ao mesmo tempo, 

minimizar os efeitos do calor excessivo e evitar 

que partes do corpo do trabalhador rural fiquem 

molhadas durante a execução das atividades.

http://volkdobrasil.com.br/
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EPIS PARA O SETOR AGRÍCOLA

BOTAS

Para a maioria das funções agrícolas, as botinas 

de couro são boas opções, já que oferecem 

boa proteção contra perfurantes e agentes 

abrasivos ou escoriantes.

No entanto, o trabalhador rural que tiver 

contato com defensivos agrícolas — seja 

aplicando-os, seja lidando com plantações 

nas quais os agrotóxicos foram utilizados 

recentemente — deve usar botas de PVC.

Os calçados fabricados nesse material 

oferecem uma proteção maior em relação 

aos agentes químicos, já que o couro pode 

absorver substâncias nocivas e contribuir para 

uma intoxicação por via dérmica.

MÁSCARAS E RESPIRADORES

As máscaras também são fundamentais na 

rotina agrícola, especialmente nos processos 

em que há materiais particulados — em forma 

de poeira, névoa, fumo ou elementos tóxicos 

presentes nos defensivos agrícolas.

O respirador ideal é aquele que oferece 

uma boa vedação no rosto. Além disso, é 

imprescindível que ele contenha um filtro eficaz 

para impedir a passagem de substâncias que 

podem ser nocivas para a saúde do trabalhador.

É preciso estar sempre atento às trocas dos 

filtros para que eles não fiquem saturados. 

Utilizar máscaras ou respiradores que 

não previnam o contato de elementos 

perigosos com as vias aéreas pode colocar o 

trabalhador em situação de risco.

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/como-escolher-o-respirador-ideal-para-seus-funcionarios
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EPIS PARA O SETOR AGRÍCOLA

ÓCULOS DE SEGURANÇA

A proteção visual é igualmente importante. Algumas funções da rotina agrícola oportunizam malefícios para a área dos olhos, como 

é o caso da aplicação de agrotóxicos ou do desmatamento da vegetação nativa, além da proteção contra raios solares. Por isso, é 

fundamental disponibilizar óculos ou viseiras para os trabalhadores rurais.

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/entenda-a-importancia-do-uso-de-protecao-visual
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EPIS PARA O SETOR AGRÍCOLA

PROTETORES AUDITIVOS

Alguns maquinários agrícolas — como os tratores, as 

motoserras e as motorroçadoras — apresentam altos níveis 

de ruído, que podem prejudicar definitivamente a audição 

ou, ao menos, comprometê-la.

Por isso, os protetores auriculares são indispensáveis 

em alguns processos da produção de culturas vegetais. 

Além de serem úteis para minimizar barulhos excessivos, 

eles também protegem os ouvidos do trabalhador rural de 

ventos fortes, chuva e frio.

Sabendo quais são os EPIs mais indicados para as rotinas do 

setor agrícola, não se esqueça de que todos devem ter um 

Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério 

do Trabalho.Essa é a garantia de que o equipamento foi 

testado e que realmente oferecerá a proteção necessária 

contra os riscos aos quais o trabalhador é submetido no 

desígnio de suas atividades.

PROTETOR SOLAR

Mesmo não sendo considerado um EPI - Equipamento de 

Proteção Individual, o protetor solar deve ser fornecido 

para os colaboradores que trabalham a céu aberto. 

Lembrando que só ele não resolve, é necessário também, 

agregar os EPI’s descritos na relação acima.

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/protetor-auricular-por-que-usar-e-como-escolher
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/o-que-e-ca---certificado-de-aprovacao


CONCLUSÃO



Pronto! Agora você já sabe quais são os riscos 

ambientais mais recorrentes nos processos 

agrícolas e também conhece os EPIs mais indicados 

para o setor. Lembre-se de sempre contar com o 

auxílio de um técnico em Segurança do Trabalho 

para mapear as condições de trabalho e levantar 

quais pontos precisam ser alvos de atenção.

CONCLUSÃO

http://volkdobrasil.com.br/
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CONCLUSÃO

Além disso, é fundamental conscientizar os 

trabalhadores rurais da importância de adotar 

procedimentos seguros em cada etapa da rotina agrícola, 

motivando os funcionários a usar os EPIs indicados para 

evitar cada risco.

Também vale investir em sinalização de segurança e 

cuidar das condições de armazenamento e descarte 

dos equipamentos, levando sempre em conta as 

recomendações do fabricante e evitando a compra de 

EPIs que não apresentem Certificado de Aprovação.

Por fim, tenha sempre em mente que apostar em 

medidas de segurança é bom não apenas para 

preservar a saúde do trabalhador rural, mas para 

garantir a efetividade dos processos agrícolas, uma 

maior produtividade e qualidade em todas as etapas.

http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/saiba-como-motivar-o-seu-funcionario-a-usar-equipamentos-de-seguranca
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/saiba-como-motivar-o-seu-funcionario-a-usar-equipamentos-de-seguranca
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/entenda-a-importancia-da-sinalizacao-de-seguranca
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/descarte-de-epis
http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/descarte-de-epis


rockcontent.com

INTRODUÇÃO

SOBRE A VOLK 
BRASIL

O grupo de companhias Volk atua no mercado há mais de cinquenta 

anos, trabalhando com a produção, comercialização e distribuição 

de equipamentos de proteção individual (EPIs). Seu foco estratégico 

reside na proteção das mãos e fornecimento de produtos para 

segurança e proteção alimentar. 

Primando sempre pela qualidade, tecnologia, respeito ao meio 

ambiente e a seus colaboradores, a Volk cultiva com os seus clientes 

uma relação duradoura, pautada na ética e, principalmente, na correta 

interpretação e atendimento de suas demandas e necessidades. 

A Volk possui profissionais capacitados para atender empresas dos 

mais diversos setores de mercado. Para tanto, ela conta com fábricas 

e centros de distribuição no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, 

Inglaterra e joint-ventures na Ásia.

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
https://www.facebook.com/VolkDoBrasil/
https://www.youtube.com/channel/UCpYqV0rIPh-rL7lgOAlqTsA
https://www.linkedin.com/company/volk-do-brasil-ltda
http://volkdobrasil.com.br/
http://blog.volkdobrasil.com.br/
https://www.instagram.com/volkdobrasil/
http://volkdobrasil.com.br/

