
Fadiga da postura 
e sobre-esforços
Evitar as cargas excessivas.
Realizar pausas periódicas,
procurando a relaxação dos
músculos.

Riscos biológicos
Através das feridas, cortes,
etc., por contacto com materiais
ou substâncias contaminadas, é
possível apanhar doenças.
Por isso, qualquer ferida que se
produza durante o trabalho deve
ser limpa com água abundante e
sabonete e deve ser curada.

Qualquer trabalhador
agrícola tem um risco
potencial de sofrer tétano
e por isso, deve vacinar-se.

Picadelas de insectos
As picadelas de
abelhas e vespas
podem ser graves,
sobretudo em pessoas
alérgicas ao veneno destes
insectos.
Recomenda-se evitar
roupas de cores
vivas, porque podem
atrair as abelhas e vespas.

Deve haver um estojo de
primeiros-socorros com os
elementos necessários para curar
feridas e com a medicação 
anti-alérgica para o tratamento das
reacções alérgicas.

OS RISCOS LABORAIS NOS TRABALHOS DA VINDIMA
Os trabalhos de vindima apresentam diversos riscos laborais
associados a eles. O nosso objectivo, através deste documento, 
é indicar alguns dos mais importantes, referindo as medidas
preventivas adequadas para os minimizar.

Quedas do tractor ou do reboque
A deslocação no tractor ou no reboque é muito perigosa,
devido às irregularidades do terreno, as inclinações 
das quintas, etc.
Pode haver acidentes por
capotagem, quedas e choques
por acelerações ou travagens
bruscas.
Por essa razão, é proibido
viajar no tractor ou no
reboque.

Cortes por tesouras ou ferramentas de corte
No momento do corte, deve-se pegar no cacho pela 
sua base.
Nunca se lhe deve pegar pelo rabo.

Acidentes oculares por pancadas ou sarmentos
espetados
A aproximação da cara e dos olhos às cepas pode dar azo 
a feridas de sarmentos espetados.
Aconselha-se o uso de protecção ocular.

Como
prevenir 
os riscos
laborais na
vindimia

Dispor de escadotes com degraus e grelha metálica 
para efectuar a descarga de cestos de um modo cómodo e 
seguro. 
Equipar os reboques de vindima com asas cómodas e 
suficientes.

Riscos de queda associados aos trabalhos de 
carga e descarga de cestos de vindima 
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