
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO AQUAVIÁRIO 

 

PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Saúde e Segurança no Trabalho Aquaviário 

Curso: Técnico em Transporte Aquaviário 

Série/Período: 3º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 36h.a. Práticas: 4h.a. 

Docente Responsável: Nilmário Galdino Guedes 

 

EMENTA 

 
Legislação Brasileira aplicada a Segurança no Trabalho; Noções de Saúde e Segurança no 
meio ambiente aquaviário e portuário. Riscos Ocupacionais. Equipamentos de segurança: 
coletes, aros, trajes e outros. Prevenção de acidentes a bordo. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Propiciar ao aluno condições de identificar as principais causas de acidente e 

condições de avaliar de forma preventiva os riscos mais comuns nos setores 
aquaviários e portuários. 
 

Específicos 
 

 Informar os aspectos legais da segurança e higiene do trabalho. 
 Conscientizar sobre como evitar as principais doenças profissionais e do trabalho 

relacionados ao setor Marítimo e Portuário. 
 Informar as principais atividades e operações insalubres e perigosas no setor marítimo. 
 Conscientizar sobre os riscos ambientais e profissionais inerentes a sua profissão. 
 Identificar, através do mapa de risco, os tipos e o nível dos riscos ambientais de um 

posto de trabalho. 
 Identificar e traduzir as sinalizações de segurança. 
 Conscientizar sobre o uso correto dos equipamentos de proteção (EPI). 
 Conscientizar sobre a necessidade de preservar a saúde do trabalhador 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – ASPECTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO SETOR PORTUÁRIO 
 

 Influência da OIT no Brasil e no Mundo 
 Conceito legal e prevencionista de acidente do trabalho 
 Causas e Consequências de acidentes de trabalho 
 Riscos Ambientais e mapas de riscos. 
 Benefícios previdenciários: Auxilio doença e auxílio acidente. 
 NR04 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 



(SESMT) 
 NR05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
 NR06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
 NR07 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
 NR09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
 NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos 
 NR15 – Atividades e operações insalubres 
 NR16 – Atividades e operações perigosas 
 NR26 – Sinalizações de segurança 
 NR 29 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 
 NR 30 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário 
 NR 34 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e 

Reparação Naval. 
 
UNIDADE II – SOBREVIVÊNCIA NO MEIO AQUAVIÁRIO 
 

 Necessidades básicas para sobrevivência 
 Materiais, equipamentos e recursos de salvatagem 
 Embarcações de sobrevivência 
 Procedimentos do náufrago antes do resgate 
 Procedimento de abandono da embarcação 
 Vestimentas para o abandono da embarcação 
 Distância da embarcação sinistrada 
 Recursos para flutuação 
 Importância biológica da água 
 Mecanismos orgânicos que ocasionam a perda de água 
 Efeitos da Ingestão de água salgada 
 A importância da alimentação e da hidratação para o náufrago 
 Fatores climáticos que afetam a sobrevivência 
 As principais espécies marinhas perigosa 
 Procedimentos básicos para enfrentar os desarranjos emocionais e mentais 
 Procedimentos preventivos para conservação da saúde 
 Utilização dos sinais de salvamento. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
As aulas são conduzidas de maneira a levar o aluno reflexão e a atingir os objetivos definidos 
para a disciplina. Para isso, são utilizadas diversas técnicas no processo de ensino e 
aprendizagem. O professor é visto como um orientador dos alunos e não como um expositor 
permanente da matéria. Diante disto, adota-se como metodologia: Aula expositiva, Leituras 
complementares, Pesquisa de campo, Debate, Estudo de caso e Visitas técnicas. Haverá a 
possibilidade de aplicação de atividades à distância (EAD) em até 20% da carga horária da 
disciplina. 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 Prova objetiva/prática. 
 Apresentação de seminários. Desenvolvimento de trabalhos em sala de aula. 
 Estudo dirigido. Provas escritas. Relatório das visitas técnicas. Comprometimento, 

assiduidade e participação do aluno nas atividades propostas dentro e fora da sala de 
aula. 
 

 



RECURSOS NECESSÁRIOS 

 O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes 
recursos didáticos: 

 Televisão 
 Computador  
 Projetor 
 Textos com o fundamento teórico e legal. 
 Livros 
 Lápis de Cor. 
 Caixa de som 
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