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NR 31 COMISSÃO
INTERNA DE
PREVENÇÃO DE
ACIDENTES NO
TRABALHO
RURAL (CIPATR)

A CIPATR tem uma grande
importância na prevenção de acidentes
e doenças ocupacionais nas atividades
desenvolvidas no campo.
Para administrar a SST - Saúde
e Segurança no Trabalho Rural é preciso
que haja um planejamento e controle
das condições existentes, através da
identificação, avaliação e eliminação dos
riscos existentes.
Seguem algumas sugestões de
Ações de Segurança e Saúde que visam à
prevenção desses riscos...

Equipamentos de proteção
Importantes e muitas vezes salvam vidas.
Exemplos: perneira, luvas de couro, botas, chapéu, respirador purificador de ar, vestimenta de
proteção tipo apicultor...

A NR 17 trata da Ergonomia que estuda os postos de trabalho e
leva em consideração questões como: ruídos, ventilação, conforto
térmico (temperatura e umidade), movimentos repetitivos, posturas
errôneas e habituais resultantes de postos de trabalhos inadequados,
mal planejados e que afetam a saúde do trabalhador(a) rural, além
disso estuda o esforço físico, levantamento de peso (cargas), ritmos
excessivos, trabalho em turno e noturno, stress físico, psíquico ...
Sugestão: Treinamento em NR 31, em NR 17, a implantação de uma
CIPA atuante e ginástica laboral na empresa.

Os riscos de envenenamentos por picadas de animais peçonhentos aumentam no
período de chuvas.
Além disso, o acúmulo de entulhos e lixos, materiais de construção, descartes de
embalagens e de sobras de alimentação são propícios para esses animais. Atente-se
para a importância da limpeza das áreas externas das casas, quintais, jardins, estábulos,
etc. Fechamentos de frestas, buracos, forros, também ajudam a prevenir.

AGROTÓXICO
Antes de aplicar o agrotóxico é importante a leitura do rótulo!
Fique atento: evite inalar, respingar e ficar em contato com os produtos químicos.
Assim que terminar uma aplicação, destine as embalagens vazias para a Secretaria
de Agricultura de seu município.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
O trator, a máquina mais importante na agropecuária
moderna, é também uma das que maior número de
riscos de operação oferece.
Por isso é importantíssima a capacitação dos
operadores de máquinas e equipamentos sofisticados,
visando à operação e ao manuseio seguro.

Mobilização e Formação de Brigadistas é uma
alternativa de prevenção e combate ao fogo nas
zonas rurais.
Além disso temos que prevenir o princípio de fogo
através de: educação, respeito às leis, construção
de aceiros, barreiras antifogo, aproveitamento de
resíduos, replantio...

Primeiros
socorros

Os empregadores rurais precisam oferecer capacitação a
seus funcionários em cursos de Primeiros Socorros, ou seja,
os primeiros cuidados básicos para atendimento a vítimas
de acidentes.

Organização do
Ambiente de Trabalho
Quais as vantagens de se ter um ambiente organizado?
• Reduzir/extinguir os riscos de acidentes;
• Aumento da produtividade;
• Redução de custos;
• Conservação e durabilidade dos Equipamentos de Proteção;
• Ausência de animais peçonhentos, insetos e outras
zoonoses;
• Redução de afastamentos por lesões e doenças.

Alerta mútuo

É um jeito simples de evitar que alguns acidentes aconteçam nos locais de trabalho e nas
atividades externas, como é o caso de muitos trabalhadores rurais.
Simples alertas, como os exemplos a seguir, podem evita lesões graves!
•
Cuidado! O clima esta muito quente. Hidrate, bebendo bastante água!
•
Estamos na época de chuvas, cuidado com animais peçonhentos!
•
Nas épocas chuvosas, as estradas ficam escorregadias, fique atento!
... pode evitar lesões graves!

“Quem planta a prevenção, colhe segurança!”
(Fonte: TRANCOSO, Aloísio. Frases para SIPAT. Disponível em: <http://www.palestrapalestrante-sipat.com.br/frases-para-sipat.html>. Acesso em: 28 fev. 2014).
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