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RESUMO: A região nordeste é a região com maior número de estados do Brasil, nove no total, 

conhecida por apresentar uma agricultura de base familiar, porém a tecnologia implantada na região 

nos últimos tempos vem alterando esse panorama, tanto que no ano de 2011 entre as cinco culturas 

com maior área plantada na região, estão a soja e a cana-de-açúcar, culturas com grandes necessidades 

do uso de mecanização no seu processo produtivo. O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo 

geral dos estados desta região para saber qual a maior frota de tratores, qual estado teve mais acidentes 

em rodovias federais, qual rodovia federal possui o maior número de acidentes e em que estado a 

relação número de tratores por número de acidentes foi maior. Concluiu-se que o estado com a maior 

frota e número de acidentes é a Bahia com cerca de 44,14% da frota da região nordeste e 20% dos 

acidentes que ocorreram nas rodovias federais envolvendo máquinas agrícolas, porém o estado que 

teve maior relação entre o número de tratores pelo número de acidentes foi Alagoas com cerca de um 

acidente para cada 106 tratores e a rodovia mais perigosa foi a BR-101 com 29,86% dos acidentes da 

região.   

PALAVRAS–CHAVE: TRATOR, SEGURANÇA, ACIDENTES COM TRATORES 

 

CHARACTERIZATION OF ACCIDENTS WITH FARM MACHINERY CUTTING 

FEDERAL HIGHWAYS IN THE REGION OF NORTHEASTERN BRAZIL 

 

ABSTRACT: The northeastern region is the region with the largest number of states of Brazil, nine in 

all, well known by presenting a family-based agriculture, however the technology implemented in the 

region in recent times has been changing this situation, so that in the year 2011 among the five 

cultures with greater area planted in the region are soy and sugar cane, crops with large needs the use 

of mechanization in the production process. The purpose of this work was to study the states of this 

region to know what the largest fleet of tractors, what state had more accidents federal highways, 

federal highway which has the largest number of accidents and in which state the ratio number of 

tractors per number of accidents was higher. It was concluded that the state with the largest fleet and 

the number of accidents is Bahia approximately 44.14% of the fleet of the Northeast and 20% of the 

accidents on federal highways involving farm machinery, but the state had the greatest respect 

between the number of tractors by the number of accidents was Alagoas about one accident for every 

106 tractors and was the most dangerous highway BR-101 with 29.86% of the accidents in the region. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente a agricultura tem evoluído muito e se faz necessário o uso de máquinas 

agrícolas para se ter uma produção de alto rendimento. Na região nordeste, conhecida por muitos por 

ser retrógada, esta acompanhando esta evolução incorporando o uso de máquinas agrícolas nos seus 

tratos culturais, muito também através da ajuda de projetos dos governos estaduais como o projeto São 

José no Ceará, onde há a entrega de tratores para agricultores. Gassend (2009) em estudos realizados 

na Croácia constatou que 50% das mortes e lesões que ocorreram no setor rural são provenientes do 

uso de máquinas agrícolas. Os acidentes de trabalho representam enorme importância social e 



econômica, estudos estatísticos têm demonstrado a gravidade deste problema, seja pela incidência de 

acidentes, seja pela idade dos acidentados, seja pelas suas consequências (MONTEIRO, 2010). Nesta 

linha de pensamento Schlosser et. al. (2002) constatam que o prejuízo não acaba com a possível morte 

ou lesão dos acidentados, existem também os prejuízos econômicos e sociais e são muito elevados, 

isto é porque além dos danos físicos existem os danos econômicos, para o operador, para o governo e 

sociedade como um todo Sendo assim o objetivo deste trabalho é caracterizar os acidentes ocorridos 

na região nordeste identificando a rodovia federal com maior ocorrência dos acidentes, o estado com 

mais acidente, o período do dia, a faixa etária dos operadores de máquinas agrícolas e disponibilizar a 

sociedade dados de pesquisa tão escassos como é sobre acidentes com máquinas agrícolas fora das 

propriedades. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Investigação de 

Acidentes com Máquinas Agrícolas – LIMA do Departamento de Engenharia Agrícola da 

Universidade Federal do Ceará. Os dados envolveram acidentes com máquinas agrícolas ocorridos em 

Rodovias Federais ao longo dos estados da Região Nordeste  no período de 2008 a setembro de 2011. 

Para análise dos dados de cada acidente foi feita aplicação de estatística descritiva. Os dados recebidos 

pela PRF foram organizados, tabulados e as frequências absolutas foram transformadas em 

frequências relativas (%), a partir das mesmas serão foram gerados os gráficos para apresentação dos 

resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Avaliando a Tabela 1, podemos observar que o estado com maior 

número de acidentes foi a Bahia sendo responsável por cerca de 20% dos acidentes ocorridos na 

região, quando avaliamos a frota de tratores, segundo o censo agropecuário realizado IBGE (2006), o 

estado da Bahia permanece no topo da lista tendo a maior frota de tratores com cerca de 44,14 % de 

tratores da região nordeste, porém quando avaliamos a relação de tratores e número de acidentes 

verificamos que a pior situação é o estado de Alagoas tendo aproximadamente um acidente para cada 

106 tratores, diferente da Bahia onde ocorreu a melhor situação um acidente para cada 641 tratores 

aproximadamente.  

 

TABELA 1. Quantidade de tratores, de acidentes e a relação entre eles para cada estado da região 

nordeste.  

Estado 
Número de 

acidentes 

Proporção 

de 

acidentes 

(%) 

Número 

de tratores 

Proporção 

de tratores 

(%) 

Relação 

Tratores/Acidentes 

Maranhão 18 9 6.045 9,69 335,83 

Piauí 12 6 1.842 2,95 153,50 

Ceará 9 4 5.701 9,14 633,40 

Rio Grande 

do Norte 
26 12 4.282 6,86 164,69 

Paraíba 16 8 2.896 4,64 181,00 

Pernambuco 40 19 5.532 8,87 138,30 

Alagoas 34 16 3.598 5,77 105,82 

Sergipe 13 6 2.989 4,79 229,92 

Bahia 43 20 27.546 44,14 640,60 

 

Analisando a Figura 1, constatamos que a faixa etária dos operadores que mais sofreram acidentes foi 

entre 25 anos e 30 anos, seguida de perto da faixa etária de 35 a 39 anos, 40 a 44 anos e 45 a 49 anos, 

isso mostras que com o ganho de experiência do operador na profissão existe a despreocupação e uma 

autoconfiança maior ocorrendo um número maior de acidentes com o passar dos anos.  

 

 



 
FIGURA 1. Histograma da faixa etária dos operadores de máquinas agrícolas envolvidos em acidentes 

nas rodovias federais que cortam a região nordestina brasileira. 

 

 
FIGURA 2. Histograma do período do dia dos acidentes com máquinas agrícolas nas rodovias federais 

que cortam a região nordestina brasileira. 

 

Avaliando a Figura 2 observamos que o período do dia que mais ocorreu acidente foi o período da 

tarde seguido do período da noite, essas informações podem ser explicadas pelo fato de que no período 

da tarde é o fim do turno dos trabalhadores que trabalham no turno da manhã e a noite é o fim do turno 

dos trabalhadores que entram no turno da tarde, na volta para casa com as máquinas os operadores 

estão fadigados devido à longa jornada de trabalho o que ocasiona uma maior susceptibilidade de 

acidentes.  

 



 
FIGURA 3. Histograma da distribuição dos acidentes nas rodovias federais da região nordestina 

brasileira. 

 

A Figura 3 mostra que a rodovia mais perigosa é a BR – 101 tendo o triplo de acidentes em relação a 

segunda rodovia com mais acidentes que é a BR – 316.  

 

CONCLUSÕES: A rodovia que foi observada o maior número de acidentes foi a BR – 101 sendo 

necessário um estudo na rodovia para tentar entender o motivo de tantos acidentes. O período do dia 

que mais teve acidente foi a tarde. É necessário um curso de reciclagem periódico com os operadores, 

tenso em vista que quanto maior a faixa de idade é crescente o número de acidentes. Apesar de o 

estado da Bahia ter o maior número de acidentes quando comparamos número de tratores por 

acidentes o estado de Alagoas tem a pior situação. 
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