A possibilidade de acidentes de viação
pode dever-se a distintas condições
adversas nas estradas
e caminhos
(atmosféricas, pavimento, veículos e
condutor). Exemplos, má visibilidade,
nevoeiro,
menor
aderência,
más
condições dos veículos, carga excessiva e
mal acondicionada, utilização incorreta de
equipamentos de movimentação, carga e
descarga, fadiga ou distração do
condutor, entre outros.
Estes acidentes podem provocar
esmagamentos, fraturas, cortes e outras
lesões. Em situações mais graves pode
provocar a morte.

Algumas medidas preventivas:
Identificar e verificar o estado de
conservação das estradas, a eficiência
das rotas programadas, a duração da
viagem e hora prevista de chegada;
Utilizar as vias de circulação existentes
e não circular por zonas proibidas;
Verificar o estado de conservação dos
veículos e equipamentos, respeitando
os períodos mínimos de manutenção;
Cumprir o código da estrada;
Não ingerir bebidas alcoólicas e
utilizar substâncias ilícitas;
Adotar procedimentos e práticas
adequadas
de
transporte
e
acondicionamento das colmeias, alças
e meias alças no veículo ou reboque,
tendo em atenção alguns aspetos
relevantes, tais como:
Selecionar e verificar o estado de
conservação dos equipamentos,
do(s) veículo(s) e demais recursos
necessários
para
o
manuseamento e transporte das
colmeias, alças e meias alças;
Utilizar de forma segura, caso
existam, os equipamentos para
movimentação de cargas em
segurança que se encontrem
acoplados ao veículo;
Acondicionar e orientar as
colmeias, as alças e meias alças no
veículo de forma a não reduzir a
visibilidade do condutor;
Adotar
meios,
técnicas
e
procedimentos adequados para
fixação ou retenção da carga e
cumprir com os limites de carga
do veículo em peso e altura.

Risco de
Acidentes

O fumigador é um forte aliado do
apicultor na execução de um
trabalho mais seguro no apiário no
que se refere, principalmente, à
prevenção de picadas das abelhas.

Risco de
Incêndio

No entanto, a sua utilização deve
cumprir todas as normas de
segurança,
nomeadamente
as
relacionadas com o uso do fogo. A
utilização incorreta do fumigador e o
não cumprimento de algumas
regras pode originar incêndios e,
inclusivé,
queimaduras
ao(s)
trabalhador(es).

Algumas medidas preventivas:
Informar e formar todos os trabalhadores de forma a assegurar a
competência, segurança e responsabilidade no uso do fumigador;
Transportar o fumigador apagado numa caixa própria e adequada;
Acender e apagar o fumigador em local seguro (afastado de material
combustível);
Guardar o material de combustão para acender o fumigador num
lugar seguro;
Enquanto o fumigador estiver aceso, mantê-lo sempre à vista,
posicionado na lateral ou atrás da colmeia e/ou dentro de uma
caixa;
Não colocar o fumigador num terreno coberto de vegetação,
matéria folhosa seca ou qualquer outro material inflamável;
Trabalhar de forma cuidadosa de modo a evitar a queda do mesmo;
Apagar o fumigador vertendo água no seu interior, ou tapando a
saída de fumos e deixar que o fogo se extinga no seu interior;
Garantir que o fumigador se encontra em bom estado de
conservação e não liberta fuligem nem faúlhas;
Substituir o fumigador quando este se encontrar em mau estado de
conservação;
Ter sempre disponível água e/ou um extintor de incêndio, caso seja
necessária uma intervenção de emergência. Dispor, igualmente, de
outras ferramentas de ajuda de extinção de fogo, sejam elas
enxadas, pás ou outros.
Respeite os condicionalismos do uso do fogo em períodos críticos,
em que o perigo de incêndio rural é muito elevado e máximo. O
Decreto-Lei n.º 82/2021 de 13 de outubro, que cria o Sistema de
Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) estabelece as suas regras
de funcionamento. Não se torne complacente, os incêndios podem
ficar fora de controlo rapidamente.

A informação e formação sobre os potenciais
riscos e as medidas preventivas a adotar
para cada um desses riscos é essencial para
prevenir acidentes e doenças profissionais

SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO

ALGUNS RISCOS
NO APIÁRIO

Riscos
Ergonómicos

As lesões musculoesqueléticas (LMERT)
devem-se à conjugação de vários fatores
como por exemplo: movimentação
manual
de
cargas,
posturas
desadequadas, movimentos repetitivos
ou que requerem a aplicação de força,
horas e ritmo de trabalho excessivo,
historial médico e pessoas vulneráveis.

Estas situações ocorrem na realização
das mais diversas atividades, na
instalação do apiários (manuseamento
de vigas, transporte, movimentação e
colocação de colmeias), no maneio
reprodutivo (multiplicação artificial de
colónias),
produtivo
(cresta
e
transumância) e sanitário (colheita de
amostras e aplicação de medicamentos).
As queixas dos apicultores vão surgindo
gradualmente e podem agravar-se no
final dos trabalhos diários por esforços
excessivos ou desadequados realizados
num curto espaço de tempo. Os
sintomas podem passar por dores
localizadas que irradiam para áreas
corporais próximas, sensação de
formigueiro, sensação de peso, cansaço,
desconforto localizado ou perda de força,
tendinites (pulso, ombro e joelhos),
lombalgia, pubalgia, hérnia discal e
outras.

Algumas medidas preventivas:
Trabalhar preferencialmente em
equipa de modo a evitar o
movimentação manual de cargas
volumosas e pesadas sozinho;
Utilizar, sempre que possível, meios
e métodos mecânicos que facilitem a
elevação ou o transporte de cargas;
Posicionar os veículos de transporte
e outros meios auxiliares de carga o
mais próximos possível da área de
carga e descarga;
Planear pausas para descanso,
quando o trabalho é prolongado;
Utilizar ferramentas adequadas ao
volume de trabalho a efetuar.

O apicultor e demais trabalhadores apícolas
podem sofrer picadas de abelhas ao longo
de todo o ciclo produtivo. Estas picadas
podem provocar diferentes reações tais
como:
reações
locais,
exuberantes,
sistémicas (reações ligeiras ou leves, reações
moderadas ou reações graves) e tóxicas.

Picada de
Abelhas

Algumas medidas preventivas:
Utilizar Equipamento de Proteção
Individual (EPI) completo e em bom
estado de conservação (fato completo
com máscara incorporada e/ou
independente ou calças com casaca
incorporado e/ou independente, luvas,
calçado adequado e/ou polainitos) e o
fumigador;
Realizar uma abordagem cuidadosa à
colmeia (movimentos suaves);
Ter disponível uma mala de primeiros
socorros.

Riscos
Mecânicos

Risco de
exposição
a condições
climatéricas
adversas

Stress térmico por exposição a
temperaturas elevadas e exposição solar
prolongada que podem levar à
desidratação e sintomas de exaustão
(confusão, tonturas, desmaio, fadiga, dor
de cabeça, náuseas, vómitos, diarreia;
pele pálida, sudorese profusa e
batimento cardíaco acelerado.
Algumas medidas preventivas:
Organizar o trabalho para as horas
mais frescas do dia;
Beber muita água para compensar
as perdas por suor;
Evitar a ingestão de álcool, cafeína e
bebidas açucaradas;
Ter atenção redobrada se tomar
algum medicamento que aumente o
risco de exaustão pelo calor.

No decorrer dos trabalhos podem ocorrer
quedas ao mesmo nível quedas a
diferentes níveis e queda de objetos. Estas
podem ter diferentes consequências, tais
como: fraturas, escoriações, feridas, cortes
ou outras lesões da integridade cutânea,
esmagamentos de membros, contusões,
entre outras.
As quedas ao mesmo nível podem deverse às condições do terreno (irregular, com
socalcos, molhado, com muita vegetação
rasteira e ramos), à presença de
equipamentos ou utensílios deixados em
locais de passagem, à falta de
planeamento e organização, ao espaço
reduzido de trabalho e outros.

Exposição a substâncias, compostos ou
produtos que podem entrar que podem
entrar em contacto com o organismo
humano por três vias, via respiratória
(inalação de poeiras, fumos, vapores, ou
outros), absorção cutânea e ingestão.
Esta exposição pode acontecer durante a
utilização do fumigador e no decorrer do
maneio sanitário.

Algumas medidas preventivas:
Conhecer bem o local, nomeadamente
declives e saliências;
Manter as áreas de trabalho limpas e
livres de obstáculos;
Deixar um corredor, com espaço
suficiente, atrás das colmeias para se
movimentar e trabalhar;
Circular sempre nas áreas de trabalho
e acessos;
Trabalhar com iluminação adequada;
Caso necessite usar uma escada,
escolha a mais adequada para o tipo de
trabalho e garanta o apoio em pontos
estáveis e resistentes.

Algumas medidas preventivas:
Quando utilizar o fumigador, evitar
trabalhar contra o vento para não inalar
o fumo e utilizar, de preferência,
material de combustão de origem
vegetal (plantas aromáticas, casca de
eucalipto, caruma, entre outros);
No
maneio
sanitário
usar
os
medicamentos de uso veterinário
homologados por entidade competente
e adotar os procedimentos em matéria
de saúde e segurança constantes nos
folhetos
informativos
dos
medicamentos veterinários publicados
no site https://medvet.dgav.pt/.

Algumas
das
consequências
da
exposição de curta e/ou longa duração
podem passar por queimadura das vias
respiratória (inalação), digestiva (ingestão)
e dérmica (contacto), lesões oculares,
irritação das mucosas.

Riscos
Químicos

