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Introdução 
Este folheto de informação descreve os 
perigos-chave comuns à maioria das 
colhedora de batata. Apresenta também 
pontos essenciais que Deve e Não Deve 
seguir para a operação segura destas 
máquinas. 
 
Um estudo sobre os acidentes 
investigados pela HSE mostrou que 11 
pessoas morreram e 121 ficaram 
gravemente feridas ao trabalhar com 
colhedoras de batata entre 1988 e 1996. 
 
Cinco pessoas morreram e sete ficaram 
gravemente feridas após atropelamento 
por colhedoras de batata. 
 
Noventa e sete pessoas feriram os braços 
ou as pernas, por serem apanhadas pelos 
rolos de desramação ou de limpeza. Estes 
acidentes levaram frequentemente a 
amputações. 
 
Todos os operadores de colhedoras de 
batata necessitam de identificar os perigos 
causados pelas suas colhedoras e 
certificar-se de que todos aqueles que 
trabalham com estas máquinas sabem e 
seguem as práticas de trabalho seguro 
para impedir acidentes e ferimentos 
graves. 

 
 
Perigos-chave 
Os ferimentos são causados por: 
• ser apanhado pelos rolos de 

desramação e de limpeza; 
 
• colhedoras e tractores que passam 

por cima de pessoas; 
 
• queda das escadas e das plataformas 

de acesso; 
 
• ser apanhado pelas correntes das 

transportadoras ou do elevador; 
 
• ser apanhado pelos mecanismos de 

comando; 
 
• ficar enrolado em torno do veio de 

tomada de força (PTO); 
 
• não desligar todas as fontes de 

corrente; 
 
• manusear sacos de batatas; 
 
• más posições de trabalho que causam 

tensão nas costas, etc. 
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Deve e Não deve 
Deve: 
• certificar-se de que todos os que 

trabalham na colhedora compreenderam 
as instruções de segurança do manual; 

 

fornecer ao operador instruções claras 
sobre o modo seguro de limpar a 
colhedora da desramação, das pedras, 
das batatas, etc.; 
 

• acordar um sistema para comunicar 
entre a plataforma e o condutor do 
tractor, por exemplo, soar a buzina 
antes de ligar o motor, fazer inversão de 
marcha ou acoplar os comandos; 

 

• verificar se toda a desramação, torrão e 
rolos da limpeza estão guardados 
correctamente. Montar protectores 
adicionais se alguém conseguir alcançar 
os rolos com os braços ou as pernas a 
partir de qualquer posição. Os 
fabricantes podem ajudar com os 
conjuntos de protecção; 

 

• montar um alarme ou dispositivo de 
paragem na plataforma;  

 

• certificar-se de que você e qualquer um 
dos seus empregados, condutores de 
auxílio e contratantes são formados 
correctamente no uso seguro da 
colhedora de batata e leram este 
folheto; 

 

• lembre-se que colocar a PTO fora da 
engrenagem não cortará a energia a 
alguns componentes  movimentados 
hidraulicamente; 

 

• ter especial atenção ao fazer inversão 
de marcha; certifique-se que pode ver o 
que está por trás ou procure auxílio se a 
visão estiver obstruída; 

 

• parar o motor do tractor e colocar a 
chave de ignição no seu bolso antes de 
realizar qualquer trabalho na colhedora 
de batata; 

 

• certificar-se de que todos os protectores 
estão em posição e estão montados 
correctamente antes de iniciar o 
trabalho; 

 

• parar o motor antes de alguém limpar 
um bloqueio; 

 

• parar o tractor antes de alguém sair 
ou entrar na colhedora. 

 

Não deve: 
• alcançar a colhedora de batata a menos 

que todos os comandos estejam 
parados; 

 

• subir às colhedoras; 

 

• subir ou descer a colhedora quando 
está em movimento; 

 

• deixar o assento de condutor de um 
tractor em movimento ou a trabalhar; 

 

• trabalhar debaixo da caixa que segura 
os acessórios sem usar os apoios 
fornecidos; 

 

• efectuar a manutenção com o motor do 
tractor em movimento; 

 

• estacionar ou efectuar a manutenção 
quando estiver debaixo ou próximo de 
linhas de tensão aéreas; 

 

• movimentar a colhedora com os 
protectores levantados ou removidos; 

 

• permitir crianças em cima ou próximo da 
colhedora. 

 

Orientação geral 
Tenha cuidado quando trabalhar em 
condições difíceis ou naquelas com erva 
daninha ou problemas de desramação - não 
sobrecarregar a máquina. Lembre-se que 
evitar os bloqueios é mais fácil do que limpá-
los. Usar os comandos de inversão quando 
montados e encorajar o uso de controlos de 
transportado para optimizar as condições de 
colheita. 
Utilizar cursos relevantes de formação como 
aqueles administrados pela Lantra, 
fabricantes e negociantes. Estes ajudarão a 
garantir a segurança e o uso eficiente da 
sua colhedora de batata. 
 

Informação adicional 
As publicações gratuitas e com preço fixo da 
HSE estão disponíveis por ordem postal da 
HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk, 
CO10 2WA, Tel.: 01787 881165 Fax: 01787 
313995 
Sítio de Internet: www.hsebooks.co.uk (As 
publicações com preço fixo da HSE também 
estão disponíveis nas livrarias.) 
 

Para obter informação sobre saúde e 
segurança, contacte a HSE's InfoLine, Tel.: 
08701 545500, Fax: 02920 859260, E-mail: 
hseinformationservices@natbrit.com ou 
escreva para HSE Information Services, 
Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 
3GG. Também pode visitar o sítio de 
Internet da HSE: www.hse.gov.uk 
 

Este folheto contém notas sobre boa prática 
que não são obrigatórias, mas que pode 
achar útil ao considerar o que deve fazer. 
Esta publicação pode ser livremente 
reproduzida, com a excepção de 
propaganda, endosso ou propósitos 
comerciais. Publicada pela primeira vez em 
9/94. Por favor reconheça a fonte como 
HSE. 


