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Enquadramento 

O domínio técnico-científico da Engenharia Humana é hoje 
reconhecido como um importante elemento de uma gestão industrial 
moderna e eficiente. 
 
O investimento informado nas áreas da Segurança do Trabalho, 
Higiene Ocupacional e Ergonomia/Fatores Humanos possibilita às 
empresas passarem de um estado patogénico e/ou reativo para um 
estado gerativo. 



Oportunidade 

Trabalhos de projeto previstos para as Unidades 
Curriculares de Higiene Industrial e Métodos e 
Técnicas de Análise em Ergonomia. 
 
No âmbito da Campanha “Melhoria Contínua das 
Condições de Trabalho na Indústria do Calçado”, 
surgiu um desafio de aquisição/divulgação de 
conhecimento acerca da melhoria das condições 
de trabalho. 

Universidade 
do Minho 

ACT 

Empresas 



Obtenção de dados experimentais 
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Áreas de investigação  

 

Tabela 1 - Distribuição das áreas de investigação pelos PTs avaliados. 

PT/Área de investigação Iluminação Vibrações Ruído 
Amb. 

Térmico 
Risco de 
LMERT 

Acabamento X     

Costura    X X 

Injeção X  X  X 

Controlo Final X     

Armazém X X    

 



Exemplo de tipos de dados obtidos 



Exemplo de tipos de dados obtidos 



Resultados práticos 

9 
Trabalhos 
de projeto 

> 25 Propostas 
de melhorias 

3 
Publicações 



Algumas oportunidades de melhoria 
ao nível da Higiene Industrial 

 

Área de investigação Oportunidade de Melhoria 

Iluminação 

O uso de sistemas de iluminação flexíveis, que permitam acompanhar a 
necessidade de realizar eventuais alterações ao layout  e a gestão da 

iluminação dos locais de trabalho pelos trabalhadores; 

Limpeza periódica das luminárias, superfícies de entrada de luz natural, teto, 

paredes e chão. 

Vibrações 
Analisar a possibilidade de alteração ou melhoria do pavimento existente; 

Sensibilizar os colaboradores para as corretas práticas de trabalho. 

Ruído 

Redução do ruído na fonte: proceder à alteração do ventilador para o exterior. 

Redução da radiação sonora: otimizar o posicionamento de máquinas; 

encapsular a estrutura dos bicos de injeção. 

Amb. Térmico 

Eliminar/reduzir as fontes de calor radiante; 

Sensibilização dos colaboradores para as necessidades de hidratação do 
organismol. 

 



Algumas oportunidades de melhoria 
associadas ao risco de LMERT  

 

Posto de Trabalho Oportunidade de Melhoria do risco de LMERT 

Costura 

Dimensionar o espaço e equipamentos de trabalho consoante a necessidade 
da tarefa e adaptabilidade ao operador; 

Formação/sensibilização sobre o risco associado às más posturas de trabalho. 

Injeção 

Introdução de um meio mecânico de apoio à tarefa de enformar; 

Implementação de plano de rotatividade de postos de modo a solicitar 
diferentes agrupamentos musculares. 
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