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 “Companhias gastam milhões de dólares por  
ano na manutenção preventiva de suas máquinas. 
Não vemos razão para não fazermos o mesmo  
com os nossos funcionários.” 
 
                  Peter Thigpen,  Presidente da Levi Strauss USA  
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Docente: Eng. Ana Lúcia de Oliveira Daré, 

Prof. M.Sc. 

 

Conteúdo programático: 
Condições de higiene e segurança no trabalho. 
 Ergonomia. 
 Proteção coletiva e individual. 
 Proteção contra incêndio. 
 Programas de prevenção de riscos ambientais. 
 Legislação especifica e normas técnicas. 
 Análise e estatística de acidentes. 
 Seleção e treinamento. 

FSP – Faculdade Sudoeste Paulista 
Departamento de Engenharia Civil 

 



Docente: Eng. Ana Lúcia de Oliveira Daré, Prof. M.Sc. 

 

Objetivos: 
 Identificar carga física, mental e psíquica nas tarefas 

realizadas na organização; 
  Conhecer as normas que regem os princípios 

ergonômicos; 
 Conhecer as causas das doenças relacionadas ao 

ambiente de trabalho: LER e DORT; 
 Analisar ergonomicamente os móveis utilizados nos 

ambientes de trabalho; 
 Conhecer as técnicas para levantar, empurrar e puxar 

objetos, aplicadas nos ambientes de trabalho; 
 Conhecer a contribuição da ginástica laboral 

compensatória como prevenção às LER e DORT.  

 

FSP – Faculdade Sudoeste Paulista 
Departamento de Engenharia Civil 

 



Continuação Objetivos: 
  Conhecer, com profundidade, todos os riscos 
ambientais que sejam insalubres ou perigosos aos 
trabalhadores expostos a eles, seus limites de tolerância, 
bem como sua análise qualitativa e quantitativa, 
conforme NR-15 e NR-16; 
  Realizar os primeiros socorros em situação de 
emergência;  
  Analisar os processos produtivos, seus riscos 
inerentes, suas consequências para saúde, sua 
prevenção e ações em situações de emergência;  
  Dimensionar instalações sanitárias, vestiários, 
cozinha, refeitório e alojamento nos locais de trabalho, 
adequando-os às condições sanitárias e de conforto, 
conforme NR-24.  

 

FSP – Faculdade Sudoeste Paulista 
Departamento de Engenharia Civil 
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trabalho em edificações prediais. Rio de Janeiro: Interciência, 1999. 

ZOCCHIO, A. Prática e prevenção de acidentes: ABC da segurança do 

trabalho. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 
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e 

  onde: 

P3 pode ser substitutiva de P1 ou P2 

MP1 = P1 x 0,7 + T1 x 0,3 

MP2 = P2 x 0,7 + T2 x 0,3 

MP1, MP2 =  médias finais da P1 e P2 

MT = Média total 

MT = P1 + P2 

               2 



1ª Prova Regimental  01/04/2015 (noturno) 

    02/04/2015 (diurno) 

 

2ª Prova Regimental  03/06/2015 (noturno) 

   28/05/2015 (diurno) 

 

Provas Substitutivas  17/06/2015 (noturno) 

    18/06/2015 (diurno) 

 

Exames   24/06/2015 (noturno) 

    25/06/2015 (diurno) 

 

T1 – 25/03/2015 (noturno) e 26/03/2015 (diurno) 

T2 – 27/05/2015 (noturno) e 21/05/2015 (diurno) 



T1- Higiene e Segurança do Trabalho na Construção Civil 

 

T2- Ergonomia aplicada a Construção Civil 

 
T1 e T2 devem conter: 

Trabalho escrito (cópia digital no formato doc e cópia impressa) 

Nome e RA dos integrantes da equipe (4 a 6 alunos) 

Introdução, objetivo e justificativa 

Método para desenvolver o trabalho 

Descrição e discussão com referência explicita pela bibliografia pertinente 

Conclusões 

Bibliografia 

 

Arquivo eletrônico, em powerpoint para apresentação dos trabalhos (formato 

pptx) , devendo conter: 

Titulo 

Nome e RA dos integrantes da equipe 

Desenvolvimento conforme trabalho escrito. 

 



Ergonomia e Segurança do Trabalho 
 

 

Prof. M. Sc. Ana Lúcia Oliveira Daré 

 



 Apresentar um breve histórico sobre a 
Engenharia de Segurança do Trabalho, 
discutindo sobre a evolução da preocupação 
com a integridade do trabalhador desde o 
seu primórdio até os dias atuais, em âmbito 
nacional e também internacional. 

 

 Apresentar um histórico de equipamentos 
de proteção individual. 

 





SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
A origem da Saúde e Segurança do Trabalho 

A informação mais antiga sobre a preocupação com a segurança do trabalho 

está registrada num documento egípcio. 

O papiro Anastacius V fala da preservação da saúde e da vida do trabalhador 

e descreve as condições de trabalho de um pedreiro.  

Também no Egito, no ano 2360 a.C uma insurreição geral dos trabalhadores, 

deflagrada nas minas de cobre, evidenciou ao faraó a necessidade de 

melhorar as condições de vida dos escravos. 



Hipócrates: 

Reconhecimento e 
descrição de 

envenenamento por 
chumbo 

 



SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
A origem da Saúde e Segurança do Trabalho 

O Império Romano aprofundou o estudo da proteção médico-legal dos 

trabalhadores e elaborou leis para sua garantia. 

Os pioneiros do estabelecimento de medidas de prevenção de acidentes 

foram Plínio e Rotário, que pela primeira vez recomendaram o uso de 

máscaras para evitar que os trabalhadores respirassem poeiras metálicas. 

 



Plínio I e Galeno, em Roma, fizeram 
referência ao envenenamento decorrente do 
trabalho com enxofre, zinco e vapores ácidos 



SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
A origem da Saúde e Segurança do Trabalho 

As primeiras ordenações aos fabricantes para a adoção 

de medidas de higiene do trabalho datam da Idade 

Média.  

Os levantamentos das doenças profissionais, promovidos 

pelas associações de trabalhadores medievais, tiveram 

grande influência sobre a segurança do trabalho no 

Renascimento.  

Em 1779, a Academia de Medicina da França já fazia 

constar em seus anais um trabalho sobre as causas e 

prevenção de acidentes.  

Em Milão, Pietro Verri fundou, no mesmo ano, a primeira 

sociedade filantrópica, visando ao bem-estar do 

trabalhador.  



1473 - Ulrich Ellenbog, na Alemanha, escreveu 
sobre a doença do ourives provocadas pelos 
gases usados no seu trabalho;  
 
1556 - Georgios Agricola, na Alemanha já lidava 
com doenças dos mineiros;  
 
1713 - Bernadino Ramazzini, Itália - surge o 
tratado de referência no campo da medicina 
ocupacional.  
 
 

 



Revolução Industrial na Inglaterra 
A revolução industrial criou a necessidade de preservar o potencial humano 

como forma de garantir a produção.  

A sistematização dos procedimentos preventivos ocorreu primeira nos 

Estados Unidos, no início do século XX.  

Na África, Ásia, Austrália e América Latina os comitês de segurança e higiene 

nasceram logo após a fundação da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), em 1919. 



Péssimas 

condições 

físicas dos 

trabalhadores 

gera uma 

epidemia 



O Parlamento Inglês promulga uma lei em defesa 

aos trabalhadores 



Os EUA são Pioneiros na América 



"A guerra traz consigo a emergência em descobrir novos 
mecanismos que sirvam não só para descobrir o 

inimigo, mas que, principalmente, prolonguem a vida 
humana, uma vez que ela é a principal peça neste 

cenário”    

 
João Aprile, diretor da ABS  



SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
A origem da Saúde e Segurança do Trabalho 

A segurança do trabalho ganhou força durante o episodio da segunda guerra 

mundial. 



A preocupação chega ao Brasil em 1919 



os 

empresários 

abrem o olho 

para essa 

questão 



em 1943 

cria-se a 

CLT 



 

Oficialmente instituida a criação da CIPA - 
Comissão Interna Para Prevenção de 

Acidentes, no Brasil 
A CIPA é uma comissão composta por representantes do 

empregador e dos empregados, e tem como objetivo a 
preservação da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a 
empresa. 

 
. Em 10 de novembro de 1944, é revogada pelo 

Decreto Lei 7.036 que dá às autoridades do 
Ministério do Trabalho a incumbência de Fiscalizar 

a Lei dos Acidentes do Trabalho.  
  





Em 1948, com a criação da OMS - 
Organização Mundial da Saúde, estabelece-
se o conceito de que a “saúde é o completo 

bem-estar físico, mental e social, e não 
somente a ausência de afecções ou 

enfermidades” e que “o gozo do grau 
máximo de saúde que se pode alcançar é um 

dos direitos fundamentais. 



Criada a FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat 
Figueiredo de Segurança e Medicina no Trabalho  

 

 



 No início da década de 70, o Brasil é o 
detentor do título de campeão mundial de 
acidentes.  

 Em 1971 é então fundada a SOBES - 
Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Segurança  

  Em 1972 a Portaria 3.237 determina 
obrigatoriedade do serviço Especializado de 
Segurança do Trabalho. 



 

Criação das Normas Regulamentadoras (NR) alguns 
exemplos de NRs: 

 NR 18-OBRAS DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO E 
REPAROS. 

 NR 23-PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 NR 24-CONDIÇÕES SANITÁRIAS. 

         

      Realizado o XVII COMPAT,  Congresso Nacional 
de Prevençao de Acidentes do Trabalho 

 





 

26 de novembro, Criada a ANEST - 
Associação Nacional de Engenharia de 

Segurança do Trabalho 



 Fundação da Associação Latino Americana de 
Engenharia de Segurança do Trabalho - ALAEST  

 

  Em 17 de Março de 1985 a Portaria 05 constitui a 
Comissão Nacional de Representantes de 
Trabalhadores para Assuntos de Segurança do 
Trabalho. 

 

  Em 27 de Novembro de 1985 a Lei 7.410 – dispõe 
sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos 
em Engenheiro de Segurança. 







 
1987 - Lançamento da Revista Proteção.  
 
1988 - Promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que estebelece direitos 
relativos a Segurança do Trabalho aos 
trabalhadores.  



• 1992 - 10 de maio Criada a FENATEST - 
Federação Nacional dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho.  

 



• 2001 

 8 de agosto Ratificação da Convenção OIT 174, 
que trata de Grandes Acidentes Industriais  

 Aparecem na Internet os primeiros grupos de 
discussão sobre Saúde e Segurança do Trabalho  

 12 de setembro Criação da AreaSeg  

• 2002 - NR 30 - Segurança no Trabalho Aquaviário  

• 2003 - Criação de novas normas e instruções 
normativas para o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP)  

 



 A Inglaterra foi o berço da legislação trabalhista e 
lá surgiram os primeiros movimentos visando a 
proteção ao trabalhador 

 Auxílio ao Barão de Mauá, para a construção da 
malha ferroviária nacional no tempo do Brasil-
Império 

 O processo de industrialização no Brasil começou 
durante o segundo reinado (1840-1889), de forma 
lenta e gradativa, visando a exportação, 
principalmente de produtos como café e borracha 

 





 Invenção da lâmpada à prova de explosão em 1915 por 
Thomas Edson, que era usada no capacete dos 
operários 

 



Antigos equipamentos  

para combate ao fogo 

 

Mineiros com equipamentos 
para proteção respiratória 

 



   A tecnologia possibilitou 

a criação dos capacetes 

(dispositivos adaptáveis 

em máscaras de solda) 

  Diversificação de atividades 

levou o mercado a buscar a 

melhor opção para cada tipo 

de trabalho 



   Modelo de óculos de 

proteção, quando suas 

lentes ainda eram de 

vidro. 

 

   A evolução nos óculos de 
proteção proporcionou 
melhorias no designer e 
maior leveza nos 
materiais utilizados na 
sua fabricação. 



   Representação da segurança contra quedas no início do 
século passado: além da falta de equipamentos 
adequados, a displicência e falta de conscientização. 



    

 

   A elaboração dos equipamentos de movimentação 
vertical sofreu alterações com a evolução no setor, 
como a utilização do trava-quedas integrado à cadeira 
manual. 



 Plug confeccionado 

com copolímero 

de alta tecnologia, 

fisiologicamente 

inerte e 100% 

reciclável. 

   Protetores 
auditivos de 
inserção, que 
levaram em 
conta a higiene 
e maior conforto 
ao trabalhador. 

   Os abafadores 
tipo concha, com 
tecnologia para 
aumentar o nível 
de redução do 
ruído e também 
visando o 
conforto. 



   Modelos de máscaras 

de proteção utilizadas 

na Primeira e 

Segunda Guerras 

Mundiais (1900-

1950). 

    Registro do primeiro 

equipamento autônomo 

que surgiu na história da 

proteção Respiratória, 

chamado Bico de Pato 
(1830). 

   Modelo de máscara 

facial completa com 

visor de policarbonato. 

Adapta-se aos 

diversos formatos de 

rosto e possui cinco 

tirantes de regulagem 
(2000). 



 1971 é fundada a SOBES. 

 1984, o qual coincide com o ano de criação da ANEST. 

 



Em 2008, houve um aumento de 13,4% dos casos de acidentes e 
doenças do trabalho em relação a 2007. Em compensação, o 

número de mortes relacionadas ao trabalho diminuiu em 3,2% de 
2007 para 2008. 





Antes do início 

de qualquer 

serviço, verificar 

a existência e 

condições dos 

equipamentos de 

segurança 

individual e 

coletiva. 

Segurança 



EPC 



EPI 




