SABIA QUE
A PICADA DE ABELHAS PODE ORIGINAR
DIFERENTES REAÇÕES

QUEM PODE AFETAR
O(A) apicultor(a), os(as) trabalhadores(as)
apícolas e as pessoas que se encontrem
nas proximidades do apiário e no interior
dos estabelecimentos de processamento
de mel e produtos apícolas.

POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS
- Reações locais;
- Reações locais exuberantes;
- Reações sistémicas:
reações ligeiras ou leves;
reações moderadas;
reações graves.
- Reações tóxicas;
- Reações raras.

ALGUMAS MEDIDAS PREVENTIVAS
- Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo (fato de macaco com máscara
incorporada e/ou independente ou calças com casaca incorporado e/ou independente, luvas, calçado
adequado e/ou polainitos);
- Utilizar EPI´s em bom estado de conservação e de tamanho adequado;
- Realizar uma abordagem cuidadosa à colmeia;
- Sinalizar o(s) apiário(s);
- Assegurar que todos(as) os(as) trabalhadores(as) recebem formação e informação adequada em
matéria de segurança e saúde no local de trabalho.

Projeto Beekeeper Safety
Manual de Boas Práticas de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho Apícola
Abordagem para uma cultura de segurança no setor

SABIA QUE
NO

APIÁRIO,

NAS

UNIDADES

DE

PRODUÇÃO

PRIMÁRIA (UPP´S) E NOS ESTABELECIMENTOS
DE

PROCESSAMENTO

APÍCOLAS

PODERÁ

DE

MEL

E

PRODUTOS

HAVER RISCOS DE QUEDA

AO MESMO NÍVEL

QUEM PODE AFETAR
O(A) apicultor(a), os(as) trabalhadores(as)
apícolas e os(as) dos estabelecimentos de
produção
apícolas

de
que

mel

e

outros

efetuem

produtos

atividades

e

movimentos repetitivos.

ALGUNS FATORES DE RISCO
- Terrenos e pavimentos irregulares;
- Espaço insuficiente para a adequada
realização das tarefas;
- Pisos sujos, escorregadios ou em mau
estado de conservação;
-

Desorganização

e

desarrumação

de

materiais, equipamentos e ou produtos.

ALGUMAS MEDIDAS PREVENTIVAS
- Planear e instalar o apiário de forma que exista espaço suficiente para trabalhar atrás das colmeias;
- Planear as tarefas a executar;
- Manter o apiário limpo;
- Evitar caminhar em locais com vegetação densa e/ou pedras soltas;
- Arrumar, organizar e recolher equipamentos e materiais;
- Manter as vias de circulação livres de obstáculos;
- Iluminar corretamente as zonas de trabalho;
- Manter o espaço de trabalho em bom estado de conservação e higiene;
- Sinalizar adequadamente os obstáculos existentes;
- Assegurar que todos(as) os(as) trabalhadores(as) recebem formação e informação adequada em
matéria de segurança e saúde no local de trabalho.

Projeto Beekeeper Safety
Manual de Boas Práticas de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho Apícola
Abordagem para uma cultura de segurança no setor

SABIA QUE
OS MOVIMENTOS REPETITIVOS
PODEM CAUSAR LESÕES
MUSCULOESQUELÉTICAS

QUEM PODE AFETAR
O(A)

Apicultor(a),

apícolas

e

os(as)

os(as)
dos

trabalhadores(as)

estabelecimentos

de

produção de mel e outros produtos apícolas que
efetuem atividades e movimentos repetitivos.

ALGUNS FATORES DE RISCOS
Atividades e movimentos repetitivos, entre os
quais:
- Agarrar e levantar quadros, alças e meias alças;
- Embalar e rotular manualmente os recipientes
de mel e outras produtos apícolas;
- Realizar a desoperculação e/ou extração de mel
de forma manual.

ALGUMAS MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Planear

reatribuição

as

tarefas,
das

incluindo

mesmas

e

rotação
pausas

ou
para

descanso, de forma a evitar o trabalho repetitivo;
- Utilizar ferramentas adequadas ao volume de
trabalho a efetuar;
- Assegurar que todos(as) os(as) trabalhadores(a)
recebem formação e informação adequada em
matéria de segurança e

saúde no local de

trabalho.
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