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NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÁQUINAS E 

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

1. INTRODUÇÃO 

 Este documento objetiva apresentar as normas de utilização e regras de funcionamento, 

conservação, manutenção e segurança do laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola, localizado 

no Prédio de Fitotecnia II do Campus Itaqui da UNIPAMPA; 

 As normas e regras aqui apresentadas aplicam-se a todos os usuários do laboratório (discentes, 

docentes e técnico-administrativos, funcionários terceirizados) e pessoas que tenham a entrada e 

permanência autorizadas no local. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 O Laboratório de Máquinas e mecanização Agrícola é um laboratório didático, tendo como 

objetivo atender as práticas de ensino, contribuir para a pesquisa científica (projetos de iniciação 

científica, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses de pós-graduação) e dar suporte às 

atividades de extensão dos cursos de graduação do campus Itaqui.  

 Neste local realizam-se aulas práticas de máquinas e implementos agrícolas, por meio da análise, 

identificação e formas de manutenção dos seus principais componentes. Também são realizadas 

adequações em tratores, regulagens de pulverizadores, semeadoras e demais implementos, atividades 

estas fundamentais para o processo de formação dos nossos alunos. Também serve, quando da 

solicitação, de suporte para a realização de pesquisas envolvendo ou que necessitem das máquinas 

agrícolas na área experimental bem como atividades de extensão. 
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3. COMPONENTES CURRICULARES 

 

 Os componentes curriculares do curso de Agronomia que utilizam o laboratório de Máquinas e 

Mecanização Agrícola são: 

Semestre Componente curricular  

5° Máquinas Agrícolas 

6° Mecanização Agrícola 

9° Prática profissional* 

9º Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

* Componente curricular do PPC 2010. 

 Os componentes curriculares que utilizam na área experimental as máquinas e equipamentos 

pertencentes ao laboratório: 

Semestre Componente curricular  

4° Fertilidade do Solo 

4° Experimentação agrícola 

4° Física do Solo 

5º Controle e Manejo de Plantas Daninhas 

5º               Forragicultura e Pastagens 
6° Melhoramento Vegetal 

6° Nutrição Mineral de Plantas 

6° Fruticultura 

6° Olericultura 

7° Plantas de Lavoura I 

8° Plantas de Lavoura II 

9º Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) realizados na área experimental 

 

Observação 1:  

- Estes componentes curriculares utilizam a estrutura do laboratório de Máquinas e Mecanização 

Agrícola por meio do uso das máquinas e equipamentos para implantação, condução de cultivos e 

sistemas de manejo didáticos para as referidas componentes curriculares. 
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Sem prejuízo das atividades e componentes curriculares acima citados, o laboratório poderá ser 

utilizado para outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, desde que previamente agendado. 

Observação 2:  

 Quando as máquinas/equipamentos forem utilizadas em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão na área experimental, estas deverão ser agendadas e acompanhadas pelos engenheiros 

agrônomos, sendo estas atividades de responsabilidade do solicitante. 

4. FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO 

4.1 Responsável do Laboratório 
O responsável pelo laboratório e possui a função de: 

 Zelar pela segurança; limpeza; acesso; manuseio das máquinas e equipamentos; 

 Manutenção da ordem e condutas no local do laboratório; 

 Fiscalizar no âmbito do laboratório a obediência às Normas de uso do Laboratório (acesso ao 

espaço, ao uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, utilização das chaves, 

empréstimos de equipamentos e resíduos); 

 Comunicar ao Coordenador Local de Laboratórios as irregularidades constatadas. 

4.2 Responsável da Atividade 
São os Servidores que utilizam o Laboratório para Atividades de Ensino (preparar e ministrar 

aulas), Pesquisa, Extensão e/ou Prestação de Serviços com a devida autorização do Responsável pelo 

Laboratório. 

4.3 Usuário 
Todos que desenvolvem Atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e/ou Prestação de Serviços no 

laboratório com a devida autorização do Responsável pela Atividade. 

4.4 Funcionamento 

O laboratório não possui técnico responsável, porém conta com apoio dos engenheiros 

agrônomos, responsáveis pela área experimental, na qual auxiliam no controle, organização e supervisão 

das atividades envolvendo as máquinas e implementos agrícolas pertencentes ao laboratório de 

Máquinas e Mecanização Agrícola. 
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O laboratório está disponível para o uso da comunidade acadêmica nos mesmos horários de 

funcionamento institucional. 

A utilização do laboratório para as atividades de ensino, pesquisa e extensão o docente 

responsável deve solicitar ao professor responsável e/ou Engenheiros Agrônomos responsáveis pela área 

experimental pessoalmente ou por e-mail com antecedência mínima de 48 horas (2 dias úteis) da 

realização da atividade. Pode-se verificar o quadro de horários livres do laboratório, bem como o quadro 

de agendamento das atividades diretamente com os engenheiros agrônomos. 

Para a realização de aulas práticas é recomendado, no máximo, a presença de 25 alunos por 

turma. A divisão de turmas é imprescindível, tanto pelo aspecto pedagógico, como por questões de 

segurança.  

Para garantia da SEGURANÇA, somente é permitida a entrada e permanência no interior do 

laboratório de pessoas previamente autorizadas pelo professor responsável ou engenheiros agrônomos, 

através da utilização do formulário (Anexo I). Não é permitida, a realização de pesquisas ou atividades 

de extensão em que os discentes permaneçam sem a presença direta do orientador responsável 

(solicitante) e/ou supervisão dos engenheiros agrônomos. Essa regra também se aplica as máquinas e 

implementos pertencentes ao laboratório quando estiverem realizando operações na área experimental 

e/ou aula prática, sendo de responsabilidade do solicitante.   

 

Observação 3:  

A porta principal deverá ficar chaveada após o término do expediente, finais de semana e 

feriados. 

 A chave do laboratório poderá ser retirada e devolvida na portaria exclusivamente pelos 

servidores abaixo relacionados: 

I. Direção do Campus Itaqui (Diretor (a), Coordenador (a) acadêmico e Coordenador (a) 

administrativo). 

II. Coordenador (a) local de laboratórios; 

III. Responsáveis pelo laboratório; 

IV. Responsáveis pelas máquinas e equipamentos; 

V. Pessoas autorizadas 
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 Ao retirar a chave o servidor deverá mantê-la em sua posse durante a utilização do laboratório. É 

vetado ceder as chaves para pessoas não citadas no parágrafo anterior desta norma. Possuem a chave do 

acesso principal os seguintes servidores: docente responsável pelo laboratório e os engenheiros 

agrônomos.   

Devido à complexidade e o risco de acidentes neste laboratório, pois envolve o manuseio de 

máquinas e equipamentos de grande porte, o usuário/solicitante deve ter conhecimento da atividade a ser 

realizada, prevendo possíveis riscos de acidentes. Neste sentido, somente estão autorizados a manusear 

máquinas e equipamentos em atividades de ensino, pesquisa e extensão, o docente responsável pelo 

laboratório devendo ter qualificação comprovada na área de máquinas e mecanização, bem como o 

operador de máquinas terceirizado sob supervisão dos engenheiros agrônomos ou responsável pelo 

laboratório. Demais atividades que envolvam o uso interno (área experimental e adjacências) e externas 

ao campus, das máquinas e equipamentos pertencentes ao laboratório, a operação fica restrita ao 

operador de máquinas terceirizado, sendo este supervisionado pelos engenheiros agrônomos.  

 

- Observação 4: 

  É expressamente proibido depositar no interior do laboratório, bem como nas demais 

dependências do Prédio de Fitotecnia II, sementes, grãos, fertilizantes, agrotóxicos e afins para garantia 

e manutenção de um ambiente salubre, devido os mesmos atraírem animais (roedores) e/ou que possam 

causar danos à saúde dos servidores e acadêmicos.  

 

5. PATRIMÔNIO DO LABORATÓRIO 

O patrimônio do laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola é composto pelos 

equipamentos, materiais de consumo, móveis e acessórios nele localizados (ANEXO II). 

O empréstimo de máquinas e equipamentos é permitido somente quando autorizado pelo docente 

responsável pelo laboratório e/ou engenheiros agrônomos.  
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Equipamentos com número de patrimônio não devem ser removidos. Em ocasiões onde o usuário 

perceba a falta ou o desprendimento de placas de patrimônio, a ocasião deve ser informada aos 

responsáveis pelo laboratório para devidas regularizações com o setor de patrimônio. 

 

6. DESCARTE DE RESÍDUOS 

Caso algum resíduo (exemplo: lubrificantes, combustíveis, entre outros) seja gerado no 

laboratório, estes devem ser corretamente segregados pelo seu gerador, sendo de sua responsabilidade o 

correto descarte. Em caso de dúvida, contatar o professor responsável e/ou engenheiros agrônomos. 

 

7. REGRAS E NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO 

7.1. Higiene e condutas pessoais 

Vestimenta obrigatória:  

 Roupa superior não folgada e/ou partes soltas (evitar enroscamentos) e com mangas compridas. 

 Calça comprida. 

 Sapato fechado e sem salto. 

 Cabelos presos. 

 

No laboratório:  

 Retirar adornos como anéis, brincos, pulseiras e outros acessórios que possam se desprender do 

corpo ou enroscar-se em máquinas e equipamentos.  

 Manter a organização e limpeza durante todo o tempo em que permanecer no local. 

 Ao final das atividades, o espaço deve ser organizado conforme encontrado, retornando todas as 

máquinas e equipamentos para o local de origem. 

 Não consumir alimentos ou bebidas dentro do laboratório.  

 Não fumar. 

 Ser pontual.  

 Permanecer em silêncio para o bom andamento da atividade desenvolvida. Evitar conversas 

desnecessárias. 
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 Evitar deslocamentos desnecessários no laboratório. Permanecer, sempre que possível na posição 

indicada pelo docente, respeitando os limites de segurança. 

 Ficar atendo a movimentação das máquinas e nunca acionar mecanismos sem autorização ou 

subir nas máquinas/implementos; 

 Nas aulas práticas de campo, ficar sempre visível ao operador, evitar movimentos e 

posicionamentos que coloquem a segurança em risco. 

 O aluno deverá informar ao professor se houver ferimentos ou se estiver acometido de qualquer 

outra enfermidade. 

 Manter bom relacionamento pessoal com os colegas e funcionários. 

 

7.2. Manutenção: 

 A limpeza do laboratório (estrutura física – pisos, paredes, janelas) é realizada pela equipe de 

limpeza do campus; 

 Após o encerramento das atividades desenvolvidas no interior do laboratório, este deverá ser 

entregue pelo solicitante nas mesmas condições em que recebeu; 

 É recomendado que os discentes acompanhem a limpeza dos equipamentos, sendo supervisionado 

pelos docentes (solicitantes) e/ou engenheiros agrônomos e, após, revisado e armazenados nos 

seus respectivos lugares;  

 A limpeza e manutenção das máquinas e equipamentos, utilizados em aulas, pesquisas, TCC e 

outras atividades são de responsabilidade do operador terceirizado de máquinas, por questões de 

segurança. 

 

7.3. Uso dos equipamentos e utensílios: 

 É vetado a movimentação de máquinas e equipamentos e móveis do laboratório sem a autorização 

dos responsáveis; a conservação dos mesmos é de fundamental importância para continuidade das 

atividades; 
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 Manter máquinas e equipamentos revisados, lubrificados e prontos para uso, sendo esta operação 

de responsabilidade do operador terceirizado de máquinas sob supervisão dos engenheiros 

agrônomos ou do docente responsável. 

 

8. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO 

Em caso de acidente, comunique o responsável pela atividade e entre em contato com os órgãos 

de segurança do município. 

Números de telefones como os de ambulância, bombeiros e hospital mais próximos estão 

dispostos na porta de entrada do laboratório 

A UNIPAMPA possui Kit de primeiros socorros que se encontra na sala 102 (recepção).  

O manual de primeiros socorros encontra-se disponível no laboratório. 

O extintor de incêndio está localizado na parede dos fundos do prédio de Fitotecnia II.  

Telefones úteis: 

Hospital São Patrício: (55) 3433 2101 

Bombeiros: (55) 3433-1610 ou 193 

Samu: 192 

Centro de Informação Toxicológica no RS: 0800 721 3000 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 As orientações e normas apresentadas neste documento são específicas para o acesso e 

desenvolvimento de atividades realizadas no laboratório de Máquinas de Mecanização Agrícola, 

localizado no Prédio de Fitotecnia II deste Campus.  

 Situações que não estejam previstas neste regulamento serão definidas e regulamentadas pelo 

Conselho do Campus. 

 

Itaqui, RS, 19 de julho de 2018.  
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10. ANEXOS 

Anexo I - Formulário de autorização para utilização dos laboratórios. 
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Anexo II - Equipamentos do laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola, disponíveis para uso: 

 

Nº PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO DO BEM 

25842 
Roçadeira para engate no sistema de 3 pontos do trator Marca: Jan Quantidade: 
01 unidade 

25703 
Grade aradora de controle remoto para engate na barra de tração do trator.  
Marca: Sta Izabel 

25702 Grade niveladora leve para engate na barra de tração do trator. Marca: Sta Izabel 

S/P 
Cavalo mecânico marca Scania, Modelo 113 HW 360, de 360 CV de potência 
nominal. 

32622 

Semeadora Adubadora de precisão para engate na barra de tração do trator; 
marca Semeato; modelo: Solm MC ;  com as seguintes características mínimas: 
07 linhas espaçadas de 45 cm; disco de corte liso com mínimo de 17” de 
diâmetro; sistema sulcador para fertilizante do tipo disco duplo desencontrado ou 
haste sulcadora; distribuição de fertilizante por sistema do tipo rosca sem fim (1” 
e 2”) e distribuição de sementes por disco perfurado horizontal. Caixa de 
fertilizante em polietileno ou inox com fundo basculante para limpeza, e depósito 
de sementes individual por linha com capacidade mínima de 30 Litros. Sistema 
com caixa de câmbio ou cadeia de engrenagens para regulagem da quantidade de 
fertilizante e semente. Sistema de rodas limitadoras de profundidade na linha de 
semeadura. Semeadora de fabricação nacional. Garantia mínima de 01 ano contra 
defeitos de fabricação. Acompanha manual de instruções em português. 

39060 

Semeadora de Parcelas para plantio direto e convencional; marca: Semeato; 
modelo: SHP 249 ;  com seguintes características: engate no sistema de 3 pontos, 
com conjunto de caixa para semente, caixa para sementes miúdas (pastagem), 
distribuidor vertical; possibilidade de regulagem do comprimento das parcelas 
com no mínimo de 3 metros e máximo 25 metros; capacidade mínimo de 
semeadura da cultura de soja, milho, trigo, arroz e forragens; linhas de plantio 
para sementes grandes (soja, milho, feijão) com disco de corte e haste sulcadora, 
roda limitadora de profundidade nas linhas, com capacidade para 04 linhas da 
cultura da soja, espaçadas em 0,45 metros; com 09 linhas arrozeiras com 
compactador de ferro fundido com regulagem de ângulo, espaçadas em 0,17 cm. 
Semeadora de fabricação nacional. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de 
fabricação. Acompanha manual de instruções em português. 
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39061 

Trator Agrícola,  Marca: New Holland; modelo: TL75E; chassi: ZACB69948; 
N/S: B1N464620 ; data de fabricação: 18/06/2010, com tração dianteira; 
potência: 75 C.V ; potência da tomada de força: 55 kw/rpm ;  Trator Agrícola de 
rodas para agricultura. Potência mínima de 75 CV do motor (exigida pelo edital);   
combustível: Diesel ou diesel + biodiesel, tração 4 x 4 (tração dianteira auxiliar - 
TODA), rodados dianteiros 12.4 x 24 polegadas e traseiros 18.4 x 30 polegadas 
R2, transmissão com no mínimo 12 velocidades a frente e 3 a ré, sistema de 
direção hidrostática, duas válvulas (4 saídas) de controle remoto, vazão mínima 
do sistema hidráulico ou sistema hidráulico + sistema de direção de 50L/min, 
tomada de potência-TDP com rotação de 540rpm e acionamento independente. 
Cabine e ar condicionado, vidro traseiro basculante, assento do operador com 
regulagem e cinto de segurança, lastros (pesos) frontais e nas rodas traseiras 
completos, faróis auxiliares dianteiros e traseiros, faróis de cabine, luzes de alerta 
e buzina. Assistência técnica e manutenção na cidade de entrega do equipamento. 

39059 

Semeadora Adubadora de fluxo contínuo, modelo TDAX2500, marca: Semeato, 
ano 2011. Para cultivo de culturas de grãos finos, inclusive arroz sobre taipas, 
com acoplamento no trator pela barra de tração; com mínimo 14 linhas de 17 cm 
de espaçamento. Distribuição de adubo por rosca sem fim (acompanha rosca de 
¾ de polegada, 1 polegada e 2 polegadas); distribuição de semente com rotor 
acanalado helicoidal e condutores do tipo telescópico. caixa de câmbio ou cadeia 
de engrenagens para regulagem da quantidade de fertilizante; Sistema de 
deposição de sementes com discos duplos defasados de 15 polegadas e 15 ½ 
polegadas e compactador de ferro fundido com regulagem de angulo, caixa de 
fertilizante de polietileno ou inox com fundo basculante para limpeza; sistema  
com caixa de sementes miúdas (pastagem). Semeadora de fabricação nacional. 
Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Acompanha manual de 
instruções em português. 

23786 

Arado subsolador para engate no sistema de 3 pontos do trator, com mínimo de 7 
hastes, com possibilidade de ajuste do espaçamento entre hastes no chassi do 
equipamento. 
Marca: Kohler  Modelo: AS7A  N/S.: 08/4750 

32623 

Plaina hidráulica niveladora reversível; marca: STARA ; modelo: STARPLAN 
3000 ;  acoplada a barra de tração, com rodados de borracha, Dimensões 
mínimas: de 4,1 m largura Externa do rodado 1,9 m; largura da lâmina 3,0 m; 
altura com lâmina erguida 1,75 m; peso total 750 Kg, potência máxima 
necessária do trator 115 cv. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de 
fabricação. Acompanha manual de instruções em português. 
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32191 

Trator Agrícola  Marca: AGCO  Massey Ferguson, modelo: 7140 ; data de 
fabricação: 26/10/2010 ; código de produto: 6207895M91  ; com tração dianteira 
; trator de rodas para agricultura, potência 140 cv, combustível: diesel ou diesel 
mais biodiesel, tração 4x4, cabina e ar condicionado original de fábrica, vidro 
traseiro basculante. 

55573 Guincho para trator, com regulagem, marca São José, capacidade 1.000 kg 

55597 
Plaina niveladora multilâminas, marca Agrimec, modelo 440  Robust, com pneus 
dianteiros aro 15', traseiros aro 20',   

55598 
Pulverizador agrícola , marca Campo Novo (Pulvemaq),  com sistema de engate 
de 3 pontos e acionamento pela TDP do trator, capacidade  600 litros. 

55666 
Valetadeira rotativa; Marca AgriMec (Agrival), com engate p/ 03 ponto; modelo 
40L  

55888 Caçamba raspadeira, marca Kohler, modelo CR3000,  

55890 Taipadeira base larga , modelo TP10 

55889 Arado tipo disco, marca Kohler , fixo, modelo ARF428 

55891 
Carreta agrícola, 4 rodas, capacidade carga: 4 ton, carroceria em madeira, marca 
Kohler, modelo 4RS16 

55892 
Rolo faca, uso agrícola modelo  RO3600, marca Kohler, com rodado para 
transporte,  

55893 Plataforma agrícola traseira , com tampa, para engate hidráulico, cap: 100 kg 

56026 
Motosegadeira marca Finardi, modelo M01;  série 0218, com motor de 5 HP, 
gasolina, 4 tempos, para corte de pastagem,  

56027 
Motosegadeira modelo  M03, marca Finardi, série 0213;   com motor de 05 HP, 
diesel, com enxada rotativa,  

56028 
Motossegadeira modelo Hobby, marca Finardi,  com motor 5,5 HP, gasolina, 4 
tempos,   

56092 Misturador de sementes, marca Bandeirante,  

86617 Reboque agrícola tipo tanque, capacidade: 3.400 l , marca Dinâmica, cor verde,  

86641 Sulcador para cultivo de cana-de-açúcar, marca:   DMB   

86800 

Cultivador motorizado , marca Yanmar Agritech;  modelo TC14S , diesel, 04 
tempos , potência 14 CV,  partida elétrica e manual , 06 marchas à frente e 03 a 
ré; chassi nº 820P0681; ano de fabricação: 2012 ;    equipado com 1) enxada 
rotativa,  2) encanteirador, 3) aparador de grama,   4) roçadeira frontal,   5) 
carreta tracionada com carroceria de madeira.   

55617 Grade aradora, marca  PICCIN, modelo GAICR,  com pneus para arrasto,  

55616 Grade niveladora, marca PICCIN modelo GNPCR  , com pneus para arrasto,  
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87525 Distribuidor centrífugo a lanço de sementes e fertilizantes, marca Agrimec, 
modelo Idema ID-1200, Nº04614. 

87532 
Plaina liveladora mecânica, marca JZ, mod. PT - 2300, nº série: 004581 

 


