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Resumo 

Para que as empresas não estejam fadadas ao insucesso, e consigam atender as perspectivas, têm-
se valorizado as pessoas que compõe as organizações, ou seja, seus empregados. Surge, neste 
contexto, uma preocupação com os fatores ergonômicos e como estes afetam diretamente a 
produtividade organizacional. Num conceito mais amplo, a ergonomia tem como objetivo adaptar o 
trabalho ao homem, implicando em desdobramentos essenciais ao ambiente de trabalho. Esse 
estudo se propõe a realizar uma Análise Ergonômica do Trabalho, no setor produtivo de uma 
empresa fabricante de tubos para uso em exploração de petróleo e gás, visando propor 
recomendações capazes de mitigar os riscos associados às atividades tais. O bem-estar e saúde do 
trabalhador são de suma importância, inclusive em termos de produtividade e eficácia, contribuindo 
com a própria empresa, e a colaboração desses funcionários se mostrou essencial para o 
desenvolvimento da pesquisa. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa qualitativa e 
quantitativa e levantamento documental.  Como instrumento de coleta, optou-se pela a aplicação do 
Questionário Nórdico Musculoesquelético (QNM), e das ferramentas Rapid Entire Body Assessment 
(REBA) e Occupational Repetitive Actions (OCRA), a fim de atender aos objetivos do estudo, de caráter 
descritivo. A investigação ocorreu no setor forno, localizado no Galpão B da referida empresa, 
contando com uma amostra composta por 9 pessoas. Ao final do desenvolvimento do projeto, foi 
possível identificar diversos fatores negativos que afetam a saúde dos trabalhadores investigados, 
desde sobrecarga cognitiva por inadequação organizacional, até mesmo sobrecarga postural por 
ausência de equipamentos e soluções que seriam melhor ajustadas com a presença adequada dos 
princípios do design, desde o projeto de produto até a definição organizacional do layout da estação 
de trabalho, otimizando a tarefa e elevando o bem-estar do empregado.  

 

Palavras-chave: Riscos Musculoesqueléticos; Análise Ergonômica do Trabalho; Design; Metalúrgica; 
Forno. 
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Abstract  

 
So that companies are not doomed to failure, and are able to meet the perspectives, the people who 
make up the organizations, that is, their employees, have been valued. In this context, a concern with 
ergonomic factors arises and how these directly affect organizational productivity. In a broader 
concept, ergonomics aims to adapt the work to the man, implying in unfolding essential to the working 
environment. This study proposes to perform an Ergonomic Analysis of Work in the productive sector 
of a pipe manufacturer for use in oil and gas exploration, aiming to propose recommendations capable 
of mitigating the risks associated with such activities. The well-being and health of the worker are of 
paramount importance, including in terms of productivity and effectiveness, contributing to the 
company itself, and the collaboration of these employees proved essential for the development of the 
research. The methodological procedure used was the qualitative and quantitative research and 
documentary survey. As an instrument of collection, the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (QNM) 
and the Rapid Entire Body Assessment (REBA) and Occupational Repetitive Actions (OCRA) tools 
were chosen to meet the descriptive objectives of the study. The investigation took place in the 
furnace sector, located in the Galpão B of said company, counting on a sample composed by 9 
people. At the end of the project development, it was possible to identify several negative factors that 
affect the health of the workers investigated, from cognitive overload due to organizational 
inadequacy, even postural overload due to the absence of equipment and solutions that would be 
better adjusted with the adequate presence of design principles, from product design to the 
organizational definition of the workstation layout, optimizing the task and raising the employee's well-
being. 
 
Keywords: Musculoskeletal Risks; Ergonomic Analysis of Work; Design; Metallurgical; Oven. 
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1. INTRODUÇÃO  

Diante de um mundo globalizado, voltado para a inovação, onde tudo muda 

constantemente e no qual a sociedade apresenta-se cada vez mais exigente, as 

organizações precisam desenvolver estratégias que assegurem sua competitividade. 

O diferencial de uma empresa, o que pode garantir sua estabilidade no mercado, 

diante de um contexto altamente complexo e mutante, são as pessoas que nela 

trabalham; somente elas podem agregar valor às organizações.  

Todo o sucesso ou fracasso de uma organização implica na participação de 

pessoas, as quais se apresentam com diferentes motivos e expectativas, que as 

orientam para a ação. 

A ergonomia é uma área amplamente estudada pelo Design e tem como foco 

o ser humano. O Design tem o potencial de contribuir em uma ampla gama de 

soluções, desde o projeto de produto, até o layout de uma estação de trabalhando, 

por meio de princípios da ergonomia organizacional. O estudo da ergonomia, 

segundo Abrahão e Pinho (1999 apud MONTMOLLIN, 1984), pode ser definido 

como uma ciência do trabalho.  Os mesmos autores observaram duas correntes 

filosóficas distintas:  

A primeira surgiu na Inglaterra em meados de 1947, tendo como 
característica as ciências aplicadas; ainda predominante nos países anglo 
saxônicos, embasada no uso das ciências em prol de melhorias as 
condições de trabalho. A segunda surgiu na França nos anos 50, tem uma 
preocupação analítica que estuda o trabalho humano visando melhora-lo, 
autônomo e com metodologia própria, compreendendo trabalhador como 
ator no processo de trabalho (ABRAHÃO; PINHO, 1999, p. 2). 

 
Na direção deste embasamento, Silva e Paschoarelli (2010, p. 60) 

complementa que “[...] na Europa, as abordagens ergonômicas a respeito do 

trabalho são antigas, mas deve-se aos ingleses sua origem, tanto do conceito 

quanto do conteúdo e forma de abordagem, caracterizando-se, assim, como uma 

disciplina autônoma”. Em contrapartida, descreve o cenário Americano no que se 

refere “[...] as raízes da ergonomia nos Estados Unidos da América se concentraram 

nos aspectos produtivos, como o aumento da produção e do lucro. Porém, ao longo 

do tempo, percebeu-se a importância de se considerar as condições individuais do 

homem” SILVA; PASCHOARELLI, 2010, p. 79). 
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Abrahão e Pinho (2002) ilustram nos estudos De Keyser (1991) quatro 

abordagens base para a Análise Ergonômica do Trabalho, basicamente centradas: 

1) no gestual; 2) no agrupamento das informações; 3) nos procedimentos adotados 

no sistema de produção; e 4) nos processos de pensamento. Wisner (1995), no 

entanto, aponta que a ergonomia se sustenta em dois pilares: base comportamental 

(análise do comportamento) e base subjetiva (busca qualificar e validar os 

resultados); ambas as bases buscam identificar o diagnóstico e melhorar as 

condições de trabalho. 

Uma pesquisa conduzida por Ferreira (2008) propõe que inicialmente a 

ergonomia esteve claramente articulada com o movimento operário e transformação 

das situações de trabalho, demandas sindicais e melhoria das condições de 

trabalho, garantindo a saúde dos trabalhadores, constituindo-se em meio a era 

industrial. Neste cenário, a ergonomia tinha como paradigma a inversão no 

paradigma taylorista vigente “Ao invés da adaptação do homem ao trabalho, ela 

sustenta a necessidade de adaptar, isto sim, o trabalho (sentido largo do termo) a 

quem trabalha” (FERREIRA, 2008, p. 90). 

As teorias de Taylor causaram grande impacto a concepção da ergonomia, 

destacando uma de suas premissas em que “[...] ele analisou sistemática e 

obstinadamente as tarefas na indústria, atentando aos movimentos e o tempo 

necessário para sua realização, e fragmentou-as até a sua maior simplicidade” 

(SILVA; PASCHOARELLI, 2010, p. 42).  

Uma pesquisa de Taylor (1970), discorre sobre alguns estudos de Lillian M. 

Gilbreth, em seu livro The Psychology of Managemant, o qual explana sobre as 

questões relacionadas à fadiga humana. Para tanto, sugere sempre a seleção de um 

número de trabalhadores baseado na habilidade em executar a tarefa prevista; 

realização de um estudo acerca do ciclo de operações elementares, movimentos, 

instrumentos e tempo exigido para conclusão de cada tarefa; eliminação de 

movimentos lentos e inúteis e por fim, a união de um ciclo de movimentos e 

providências que contribuam com a otimização do trabalho. 

Rodrigues, Merino e Casarotto Filho (2013) salientam que a ergonomia pode 

ser considerada uma disciplina orientada por uma abordagem sistêmica que inclui 
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três domínios de especialização: ergonomia física (anatomia humana, fisiologia, 

biomecânica, atividade física); ergonomia cognitiva (processos mentais) e ergonomia 

organizacional (otimização dos sistemas sócios-técnicos, estruturas políticas e 

processos). Estudos de Falzon (2007), apontam ainda que as instituições 

contemporâneas usam a ergonomia em duas dimensões: Organização (eficiência, 

produtividade e qualidade) e pessoas (segurança, saúde, facilidade de uso e 

satisfação).   

Segundo Menezes e Santos (2014, p. 68) a “Ergonomia visa essencialmente 

adaptar o trabalho às capacidades, características e limitações das pessoas, 

buscando, através de sua metodologia específica”.  

Para Santos e Pereira (2015, p. 3), do ponto de vista cientifico, a Ergonomia é 

um conceito ainda recente. Em um cenário contemporâneo, as pesquisas apontam 

que a Ergonomia se constitui numa interface: 

[...] o trabalho humano ao incorporar princípios de Ergonomia torna-se um 
catalisador entre o usuário e seu ambiente, otimizando o processo de 
trabalho e criando uma relação harmônica entre o homem e o seu meio de 
subsistência, harmonizando assim o sistema homem-máquina. 

  

As Normas Regulamentadoras (NR) relativas ao conjunto de requisitos e 

procedimentos que envolvem a segurança e medicina do trabalho, especifica uma 

norma em especial, cujas observâncias merecem destaque neste estudo: NR 17 – 

Ergonomia (BRASIL, 1990). Esta NR “[...] visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente” (BRASIL, 1990, p. 1). Os aspectos que permeiam as 

condições de trabalho relacionam-se ao: levantamento, transporte e descarga de 

materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de 

trabalho e à própria organização do trabalho. Para análise efetiva das condições de 

adaptação às características salientadas, a NR estabelece a necessidade de realizar 

a Análise Ergonômica do Trabalho.  

Embasados na literatura apontada pelo Manual de Aplicação da Norma 

Regulamentadora nº 17, Menezes e Santos (2014, p. 68) salientam que a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) trata-se de um:  
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[...] processo construtivo e participativo para a resolução de um problema 
complexo que exige o conhecimento das tarefas, da atividade desenvolvida 
para realizá-las e das dificuldades enfrentadas para se atingirem o 
desempenho e a produtividade exigidos.  

 
A Ergonomia tem como objetivo adaptar o trabalho ao homem. Lima (2004) 

descreve as bases teóricas para uma metodologia de análise ergonômica, 

discriminando que a “[...] análise das condições de trabalho é elemento essencial 

para o desenvolvimento da Ergonomia [...]”, tendo por objetivo verificar as condições 

de trabalho e observação dos aspectos relacionados, tratando-se de uma análise 

global, que não se limita ao posto de trabalho, mas também ao ambiente, ao 

método, ao sistema e análise cognitiva do trabalho. 

Diante das premissas da Análise Ergonômica do Trabalho e do impacto da 

inadequação ergonômica em uma estação de trabalho, procura-se responder ao 

seguinte questionamento: em uma indústria fabricante de tubos, qual o impacto dos 

resultados obtidos por meio de uma Análise Ergonômica do Trabalho? 

 

1.1. Objetivos  

Objetivo Geral: 

O trabalho se propôs a realizar uma análise ergonômica do trabalho, no setor 

produtivo de uma empresa fabricante de tubos para uso em exploração de petróleo 

e gás, visando propor recomendações capazes de mitigar os riscos associados às 

atividades realizadas. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar, por meio do levantamento de dados mediados pela Medicina 

do Trabalho Ocupacional e setor de Recursos Humanos da empresa, os 

índices de absenteísmo, afastamentos e processos trabalhistas que se 

referem a ausência de ergonomia adequada; 

 Analisar os postos de trabalho sob seus aspectos ergonômicos com base 

no que foi identificado tanto na literatura como em normas 

regulamentadoras pesquisadas; 
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 Analisar a ergonomia por meio das ferramentas QNM, OCRA e REBA, 

embasadas nos princípios das Normas Regulamentadoras. 

 

2. CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO  

A dissertação segue a linha de pesquisa sobre inovação e 

empreendedorismo, pois envolve um tema pertinente à prática de gestão 

organizacional, abordando aspectos teóricos e metodológicos do design. Esta linha 

também enfatizará o estudo estratégico dos processos organizacionais que 

promovem o compartilhamento de conhecimento e tecnologia. 

De acordo com o recente levantamento de dados (2017) executado pelos 

setores da Medicina Ocupacional do Trabalho e a Gestão de Recursos Humanos da 

empresa analisada, foram identificados os índices de absenteísmo (atestados) e 

afastamentos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, ainda os processos 

trabalhistas acionados pelos trabalhadores, documentos estes relacionados apenas 

aos fatores ergonômicos.   

De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID), as maiores incidências foram: 12,6% 

referente ao CID M54 – “Paniculite atingindo regiões do pescoço e do dorso” (CID10, 

2013); 10,5% referente ao CID M75.1 – “Síndrome do Manguito Rotador” (CID10, 

2013) e 7,35% referente ao CID M54.4 – “Lumbago com Ciática” (CID10, 2013) 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Afastamentos relacionados aos CIDs na Empresa de Tubos 

Período analisado 
(entre jan. e set.) 

Número de afastamentos superior ou igual a 15 dias com 
CIDs relacionados a fatores ergonômicos 

2015 37 

2016 45 

2017 23 
Fonte: autora (2018) 

 

A presente pesquisa considerou a análise dos afastamentos pelo INSS, isto é, 

colaboradores que apresentam incapacidade laboral, sendo que a partir do décimo 

sexto dia de abono são obrigatoriamente encaminhados a perícia da Previdência 

Social, os períodos de 2014 a 2016. Com uma representatividade média de 250 
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colaboradores anualmente em seu quadro operacional, os afastamentos pelo INSS 

representaram 12,5% da população geral em 2014, 0,4% em 2015 e 10% em 2016. 

Em um estudo conduzido entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016, 71,6% 

das indústrias afirmaram preocupar-se com a saúde e segurança de seus 

funcionários, especialmente com o bem-estar do trabalhador, conscientização das 

empresas e prevenção de acidentes do trabalho (RODRIGUES, 2016). 

Na empresa estudada, foram identificados ainda que, os processos 

trabalhistas referentes ao período de 2015-2017, em 15 processos trabalhistas 5 são 

por ergonomia, ou seja, relacionados à ergonomia representam 33,34% das ações, 

processos estes que demandam recursos financeiros e técnicos, somado ainda a 

imprevisibilidade de resolução dependendo da gravidade.     

A estrutura da empresa conta com uma enfermaria, que oferece todo o 

suporte aos empregados em relação a qualquer tipo de enfermidade. Eles também 

realizam e cobram exames periódicos de audiometria, oftalmologista, ginecologista e 

carteira de vacinação atualizada. Apesar disso, não é requerido nenhum exame 

ligado a ergonomia, que evidencie o problema iniciado durante a atividade laboral 

dentro da empresa.  

A empresa não possui um levantamento de dados, referente ao atendimento 

ambulatorial, que acontece quando o empregado vai à enfermaria com queixa de 

algum problema ergonômico e recebe medicamentos que amenizem a dor, a fim que 

consigam retornar ao trabalho. Estes casos não precisam de atestados e são 

resolvidos internamente.  

Em caso de queixas em relação a qualquer atividade dentro da empresa, e 

consequentemente, apontada a necessidade de um médico do trabalho verificar o 

posto de trabalho em questão, o profissional da saúde avalia o risco ergonômico e 

realiza uma intervenção. Entretanto, esses dados não são computados.  

A empresa em estudo, de acordo com o levantamento de dados, não possui 

uma Análise Ergonômica estruturada e/ou procedimentada conforme as 

especificações sugeridas pela literatura mais recente. Também não foi possível 

identificar programas sobre ergonomia no ambiente de trabalho em andamento, 
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exceto informações disponíveis nos quadros de aviso e e-mail direcionados aos 

empregados.  

Diante do problema apresentado, o projeto torna-se de grande relevância 

para a empresa em questão, pois sugere propostas de melhorias, embasadas em 

normativas e conhecimentos sobre ergonomia a partir do levantamento bibliográfico, 

bem como visando à otimização do trabalho e o bem-estar do trabalhador.  

 

2.1. Estrutura do Trabalho 

O primeiro Capítulo expôs a dissertação pela contextualização do tema; 

contribuição e relevância da pesquisa; dos objetivos geral e específico e da estrutura 

do trabalho.  

No segundo Capítulo apresenta-se a justificativa e contribuição do trabalho, 

ressaltando a importância de sua realização para a empresa e em termos sociais. 

No terceiro Capítulo apresenta-se a revisão bibliográfica sobre Ergonomia nas 

empresas e Ergonomia voltada ao design, tecnologia e inovação.  

No quarto Capítulo descreve-se o método de pesquisa: apresentação da 

população e amostras; planejamento da coleta de dados.  

No quinto Capítulo apresenta-se os resultados obtidos. 

No sexto Capítulo, analisa-se os resultados caso a caso, desdobrando as 

ferramentas aplicadas. 

No sétimo Capítulo, discute-se as informações apresentadas e apontadas. 

E por fim, no oitavo e último Capítulo, apresenta-se as conclusões do 

trabalho. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. A Ergonomia e sua função nas empresas 

As primeiras medidas tomadas e observações realizadas sobre o trabalho 

foram desenvolvidas por engenheiros, pesquisadores e médicos, visando ao 

aperfeiçoamento e aumento do rendimento do trabalho. Entre eles, encontra-se 

Frederick Winslow Taylor (precursor do chamado Taylorismo). Ele e muitos outros 

estudiosos analisaram o trabalho, em busca de definir melhores condições de 

rendimento (LAVILLE, 1977). 

“A administração científica, por outro lado, tem em seu principal fundamento a 

firme convicção de que os interesses dos empregados e empregadores são os 

mesmos” (TAYLOR, 1970, p. 30). 

O pensamento de Taylor se aproxima fortemente da ergonomia, ao ponto em 

que enfatiza a importância de condições adequadas de trabalho para que haja um 

rendimento elevado e a produtividade não seja prejudicada. 

A ergonomia, considerada nos tempos de hoje como uma disciplina cientifica, 

visa compreender a interação dos seres humanos com o meio ambiente, resultando 

em um sistema e fornecendo soluções para problemas que podem perturbar e 

comprometer a saúde.  

A ergonomia pode ser dividida em três macro áreas, que avaliam diferentes 

fatores da saúde humana e têm variados focos. A Ergonomia Física está relacionada 

às características antropométricas, biomecânicas e anatômicas; a ergonomia 

cognitiva considera a percepção e resposta motora (processos mentais); e a 

ergonomia organizacional se preocupa com estruturas organizacionais 

(INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION, 2014). 

Ilda (1992) salienta que a ergonomia inicialmente aplicava-se a indústria 

exclusivamente. Entretanto, ela se expandiu, tornando-se mais abrangente; o que 

anteriormente era tida como binômio homem-máquina, passou a percebê-la em 

quase todas as atividades humanas. 

Gomes (2005, p. 39) aponta que “[...] a ergonomia é a ciência pela qual as 

necessidades críticas do operador são avaliadas, incorporando-se mais variáveis ao 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
   

 

 
  

20 

 

escopo original da definição da tarefa, de forma que ela reflita em essência a 

atividade de trabalho”. Neste sentido, o pesquisador esclarece ainda que:  

As contribuições da ergonomia, na introdução de melhorias nas situações 
de trabalho, se dão pela via da ação ergonômica que busca compreender 
as atividades dos indivíduos em diferentes situações de trabalho com vistas 
à sua transformação. Assim, o foco de ação é a situação de trabalho 
inserida em um contexto técnico, a fim de desvendar as lógicas de 
funcionamento e suas consequências, tanto para a qualidade de vida no 
trabalho, quanto para o desempenho da produção (GOMES, 2005, p. 39). 

 

Em seus estudos, Iida (2005) destaca uma definição concisa de ergonomia, 

estabelecendo que se trata de um estudo acerca do relacionamento entre o homem 

e seu trabalho, equipamento e ambiente, uma relação homem-sistema, utilizando de 

conhecimentos da fisiologia e da psicologia para embasar suas considerações. 

Salienta ainda que, a ergonomia tem por objetivo a “[...] segurança, satisfação 

e o bem-estar dos trabalhadores no seu relacionamento com sistemas produtivos” 

(IIDA, 2005, p. 2). 

No âmbito industrial, IIDA (2005, p. 2) destaca que:  

A ergonomia contribui para melhorar a eficiência, a confiabilidade e a 
qualidade das operações industriais, por três vias: aperfeiçoamentos do 
sistema homem-máquina, organização do trabalho e melhoria das 
condições de trabalho. [...] identifica-se os locais onde ocorrem os maiores 
problemas ergonômicos. Estes podem ser reconhecidos por certos sintomas 
como alto índice de erros, acidentes, doença, absenteísmo, e rotatividades 
de empregados. 

 

As consequências decorrentes aos problemas relacionados a ergonomia, são 

diversos. Dentre eles destacam-se as Lesões por Esforço Repetivivo (LER) e 

Doenças Osteoarticulares Relacionadas ao Trabalho (DORT). Referente a elas, 

Maeno (2001, p. 6) destaca que “As Lesões por Esforços Repetitivos ou como são 

denominadas pela Previdência Social, Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho provocam diferentes reações nas pessoas que, de alguma forma, têm 

contato com o problema”. Muitas empresas percebem, erradamente, estes 

trabalhadores acometidos como culpados pela situação, isentando-se em buscar a 

prevenção necessária.  

Pavani (2007, p. 21), embasando-se na literatura de Couto (2002), assinala 

que existem diversos fatores na organização que podem causar sobrecarga ao 

trabalhador: “Aumento da carga de trabalho e dos objetos e metas sem preparo 
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adequado para atendimento a esta situação, horas extra, dobras de turnos, mão-de-

obra insuficiente [...] retrabalho, automações inadequadas [...]”. Pavani (2007) 

acrescenta ainda que a ergonomia objetiva o estudo real e concreto do trabalhador 

em seu local de trabalho, executando a tarefa, com suas máquinas e ferramentas, 

equipamentos e meio de trabalho.  

 

3.2. Ergonomia, design, tecnologia e inovação 

Intrinsecamente ligados, o design e a ergonomia são fortes aliados na tarefa 

de contribuir para um projeto bem desenvolvido, pensado e alinhado. De forma 

sucinta, design pode ser definido como projeto, e a ergonomia auxilia os 

profissionais da área a criarem soluções que não comprometam os seres humanos, 

mas que os ajudem (DEMIREL; DUFFY, 2013). A aplicação da Ergonomia 

geralmente contribui para o design, sendo utilizada em produtos, layouts de 

estações de trabalho e sistemas em geral, respeitando as necessidades das 

pessoas (INTERNATIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION, 2014). 

A compreensão das variáveis do trabalho, do ambiente, dos indivíduos e dos 

fatores que envolvem a atividade é um fator importante para a especificação do 

produto (CAVALCANTE; SETTI, 1998). Defendendo este posicionamento, Drucker 

assinala que: 

A Ergonomia aproxima o projetista da realidade do trabalho, a partir da 
construção de um modelo operante da situação real. O ergonomista, em 
sua perspectiva privilegiada e metodologias de análise, reúne condições de 
conhecer a tarefa com riqueza de detalhes, de forma a definir os critérios 
que nortearão o dimensionamento e disposição de elementos na estação de 
trabalho (DRUCKER, 1998, p. 103). 

 

Cavalcante e Setti, (1998) destacam a necessidade em utilizar um referencial 

teórico no âmbito do Design e da Ergonomia: “Com os processos de modernização 

dos setores de trabalho, surge a questão de como os critérios de adequação dos 

produtos, processos e sistemas as pessoas estão sendo estabelecidos” 

(CAVALCANTE; SETTI, 1998, p. 107). O Design é de fundamental importância para 

uma aplicação eficaz e estratégica da Ergonomia, uma vez que atua diretamente na 

resolução de problemas, proposta de soluções e imersão no ambiente a ser 

estudado. 
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A integração da ergonomia no desenvolvimento do projeto de produto é 

decisiva para a qualidade deste produto (CAVALCANTE; SETTI, 1998, p. 110). A 

ergonomia pode contribuir na concepção de suportes lógicos para a computação 

moderna, através da aproximação dos planos de referência, descrevendo o atual 

estado (conhecimentos pré-adquiridos), até os futuros usuários, analistas de 

sistemas e programadores (NOVO; VIDAL, 1998, p. 80). 

 

3.3. Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade  

A situação problema apresentada é de uma empresa que tem índices 

significativos relacionados a ergonomia, desde queixas simples associadas à dores 

e desconfortos relacionados às atividades realizadas, até afastamentos, tendo como 

consequência absenteísmo, atestados médicos e processos trabalhistas.  

A oportunidade de melhoria se estende a realização de uma análise 

ergonômica e propor uma solução, que permita gerir os potenciais riscos e dessa 

forma, alcançar a redução dos principais problemas. 

A pesquisa contou com o apoio dos setores de Recursos Humanos, Medicina 

do Trabalho, Segurança do Trabalho e da Produção.  
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4. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

4.1. Tipo de Pesquisa 

O procedimento metodológico utilizado para a realização da dissertação foi a 

pesquisa qualitativa e levantamento documental.   

 

4.2. População e procedimentos de amostragem  

Devido à complexidade e dimensão da indústria, a Análise Ergonômica será 

realizada em apenas um segmento da empresa, concentrando a amostragem no 

Galpão B, composto de três setores específicos: Upsetter; Forno; Saída do Forno, 

sendo analisado apenas o setor Forno. 

A amostragem compõe-se de oito pessoas (além de uma nona pessoa que 

realizou o pré-teste), sendo estes alocados no setor do referido estudo. O tamanho 

da amostragem representa cerca de 3,2% da população total, considerando a média 

anual de 250 colaboradores. 

 

4.3. Instrumentos de coleta 

A fim de se obter resultados consistentes e precisos, optou-se pelo uso de 

três instrumentos de coleta (Quadro 2). 

 Aplicação da versão adaptada do Questionário Nórdico 

Musculoesquelético (QNM) (KUORINKA et al., 1987, adaptado por 

OLIVEIRA, 2011) (Apêndice D); 

 Rapid Entire Body Assessment (REBA) (Apêndice E); 

 Occupational Repetitive Actions (OCRA) (Apêndice F); 

Levantamento de dados, tais como: índices de absenteismo, afastamento 

pelo INSS e processos trabalhistas relacionados a fatores ergonômicos; fornecidos 

pelos setores Medicina Ocupacional do Trabalho e Gestão de Pessoas. 

Quadro 2 - Instrumentos de coleta de dados 

Evidências: Foto 

Identificador: Informe de desconforto pelos trabalhadores 

Instrumentos de 
Avaliação 
Complementar: 

OCRA REBA 

Questionario Nórdico Musculoesquelético (QNM) 

Fonte: autora (2018) 
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4.3.1. Aspectos relacionados aos instrumentos de coleta de dados 

Existem inúmeros métodos de pesquisas relacionados a análise ergonômica 

cujo objetivo é determinar e quantificar o risco de exposição a fatores de sobrecarga 

biomecânica (PAVANI, 2007, p. 22). 

Buscando um embasamento pautado em dados fidedignos, a pesquisa optou 

pela utilização de três ferramentas de análise: OCRA, REBA e Questionário Nórdico 

Muscoloesquelético (QNM). 

O Occupational Repetitive Actions (OCRA) foi publicado por Colombini e 

Occhipinti. O método avalia e quantifica os fatores de riscos presentes na atividade 

de trabalho e determina um índice de exposição a partir das variáveis encontradas 

durante a análise da tarefa, cruzando esses dados com aqueles que o método 

preconiza como recomendáveis na estação de trabalho (COLOMBINI; OCCHIPINTI, 

2008). 

O Método foi criado com o intuito de prevenir distúrbios musculoesqueléticos 

nos membros superiores. No momento, o maior índice de doenças está relacionado 

à sobrecarga musculoesquelética nos membros superiores (ESCOLA OCRA, 2018). 

Neste método, são quantificados os seguintes fatores de risco: o tempo de 

duração da tarefa, a frequência de ações técnicas executadas, a força empregada 

pelo operador, as posturas dos membros superiores, a repetitividade, a carência de 

períodos de recuperação fisiológica e fatores complementares (temperaturas 

extremas, compressões mecânicas, movimentos bruscos, precisão no 

posicionamento dos objetos, uso de luvas etc.) (COLOMBINI; OCCHIPINTI, 2008). 

 

OCRA avalia e quantifica os fatores de riscos presentes na atividade de 
trabalho e estabelece, através de um modelo de cálculo, um índice de 
exposição a partir do confronto entre as variáveis encontradas na realidade 
de trabalho e aquilo que a Ferramenta preconiza como recomendável 
naquele mesmo ambiente de trabalho (LIGEIRO, 2010, p. 88 apud 
COLOMBINI et al., 2005). 

  
Os autores apontam ainda que neste método os fatores de risco quantificados 

são:  
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[...] o tempo de duração do trabalho, a frequência de ações técnicas 
executadas, a força empregada pelo operador, as posturas inadequadas 
dos membros superiores, a repetitividade, a carência de períodos de 
recuperação fisiológica e os fatores complementares como: temperaturas 
extremas, vibração, uso de luvas, compressões mecânicas, emprego de 
movimentos bruscos, precisão no posicionamento dos objetos e a natureza 
da pega dos objetos a serem manuseados (LIGEIRO, 2010 apud 
COLOMBINI et al., 2005). 

 
A Rapid Entire Body Assessment (REBA) foi desenvolvido por Hignett e 

McAtamney em 2000 para estimar o risco de desordens corporais a que os 

colaboradores estão expostos. 

Segundo Hignett e McAtamney (2015), o método REBA permite a análise de 

posturas adotadas no trabalho, além de aplicação de forças, movimentos e ações. 

Atividade muscular, repetitividade e tipo de pega durante a realização de uma tarefa 

também podem ser avaliadas. 

O REBA permite a avaliação de posturas estáticas e dinâmicas, e ainda, 

mudanças bruscas ou inesperadas durante o movimento (DIEGO-MÁS; CUESTA, 

2007). 

Uma das grandes vantagens do REBA se encontra no fato de ser um método 

que avalia o corpo inteiro, dividindo-o em segmentos, permitindo a análise dos 

membros superiores, tronco, pescoço e membros inferiores. Essa segmentação do 

corpo permite avaliar riscos de lesões musculares, atividade muscular dinâmica e 

estática, mudanças bruscas e posturas instáveis, com indicação de uma intervenção 

ergonômica mais urgente. 

Outro ponto positivo desse método, se encontra no fato de nortear o avaliador 

acerca de ações corretivas para determinadas posturas e, em contrapartida, guia-lo 

também sobre ações preventivas em casos de problemas ergonômicos mais graves 

(DIEGO-MÁS; CUESTA, 2007). 

É uma ferramenta para avaliar a quantidade de posturas forçadas nas tarefas 

onde é manipulado pessoas ou qualquer tipo de carga animada “[...] é dirigida as 

análises dos membros superiores e a trabalhos onde se realizam movimentos 

repetitivos (PAVANI, 2007, p. 51 apud HIGNETT; McATAMNEY, 2000). 

Os objetivos da Ferramenta REBA são:  
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Desenvolver um sistema analítico de posturas sensíveis aos fatores 
de risco músculo-esqueléticos de inúmeras atividades; Dividir o corpo 
em segmentos em codificações específicas referentes aos planos de 
movimentos; Prover um sistema de pontuação (score) para as 
atividades musculares resultantes de posturas instáveis ou 
mudanças rápidas de postura, posturas estáticas e dinâmicas; 
Demonstrar que a pega, a empunhadura, ou mesmo uma 
combinação das mesmas, é fator relevante para o manejo de 
materiais (cargas), entretanto estes nem sempre ocorrem pela ação 
das mãos; Proporcionar categorias de ação com recomendações de 
urgência; Facilita a coleta de dados com recursos mínimos – por 
meio de lápis e papel (LIGEIRO, 2010, p. 51 apud HIGNETT; 
McATAMNEY, 2000). 
 

“A avaliação de risco também é feita a partir de uma observação sistemática 

dos ciclos de trabalho pontuando as posturas de tronco, pescoço, pernas, carga, 

braços, antebraços e punhos em tabelas específicas para cada grupo” (PAVANI; 

QUELHAS, 2006, p. 4). 

Quanto ao Questionário Nórdico Musculoesquelético (QNM), Santos et al. 

(2015, p. 3-4) destacam que “[...] este instrumento permite a identificação de 

sintomas musculoesqueléticos pelo trabalhador, assim como a necessidade de 

procura por recursos de saúde e a interferência na realização das atividades 

laborativas”.  

O questionário geral adaptado por Barros e Alexandre (2003) na versão 

brasileira “[...] contém o esboço de uma figura humana em posição posterior, dividida 

em nove regiões anatômicas. O questionário refere-se a relatos do presente 

desconforto osteomuscular relacionados ao trabalho nessas nove regiões” (SANTOS 

et al., 2015, p. 7). 

Para análise das posturas inadequadas utilizou-se registros fotográficos no 

posto de trabalho, observando os operadores in loco. 

 

4.4. Procedimentos e aspectos éticos da pesquisa para a coleta de 

dados 

Inicialmente, realizou-se uma revisão de literatura para embasamento da 

proposta do tema. Realizou-se um contato com a Empresa de Tubos, a qual foi 

informada a importância do projeto, assim, obtendo-se uma autorização da mesma 

para realização da pesquisa no interior da Empresa (Apêndice A). 
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Posteriormente, o projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética 

(Apêndice B), permitindo a realização do agendamento junto a empresa, a fim de 

estabelecer um local apropriado para a aplicação do questionário aos empregados. 

Na data prevista a aplicação dos questionários, o pesquisador fez uma breve 

exposição do projeto, respondendo as dúvidas que surgiram posteriormente, 

mencionando ainda que a participação deveria ser voluntaria. Logo após, foram 

entregues os Termos Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)1 aos participantes, 

recebendo as assinaturas e recolhidos posteriormente (Apêndice C). Na sequência, 

os empregados receberam os questionários, acompanhando a leitura junto ao 

pesquisador que explicou a maneira correta do preenchimento, evitando 

interpretações contraditórias que poderiam invalidar os resultados da pesquisa. 

Vale ressaltar que, a submissão do projeto ao Comitê de Ética se mostrou 

importante por se tratar de uma pesquisa que atua diretamente com pessoas, a fim 

de garantir a integridade das mesmas e que não há nenhum risco aos envolvidos. 

“A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de 

pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP. [...] é um 

passo importante para a transparência e agilidade no processo” (SISNEP, 2018). 

 

4.4.1. Critérios de inclusão  

Empregados alocados no setor Forno, que apresentem participação voluntaria 

mediante a constatação no TCLE. 

 

4.4.2. Critérios de exclusão 

Empregados alocados em outros setores divergentes e/ou mediante a não 

concordância a participação voluntaria ao referido estudo. 

 

4.4.3. Riscos  

A pesquisa não representa riscos à população envolvida bem como ao 

pesquisador. 

                                                        
1 O TCLE descreve todas as informações que devem ser observadas para que o convidado a participar de uma 

pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida, 
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4.4.4. Orçamento 

Os custos para desenvolvimento do projeto foram de responsabilidade do 

pesquisador, que representaram a manutenção do material de apoio inerentes a 

coleta de dados: impressão dos questionários, TCLE aquisição de canetas.  
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5. RESULTADOS OBTIDOS 

5.1. Dados gerais da demanda 

O estudo foi realizado no setor Forno, que integra-se ao Galpão B da indústria 

metalúrgica pesquisada, primando pelas observações em duas áreas especificas: 

Mesa de Entrada e Cabine do Operador. Em decorrência do período estudado, o 

qual foi de baixa demanda, os locais de estudo foram delimitados em razão da 

complexidade da tarefa e da máxima demanda de trabalho apresentada pela área 

no momento, de forma que os resultados encontrados fossem os mais próximos 

possíveis, comparado a um período de alta demanda. 

O relatório de Processo da Qualidade (documento interno da Qualidade 

disponível apenas para consulta local – na empresa) descreve que: 

 Mesa de entrada: abastecimento dos tubos em sequência, respeitando o 

padrão de faixa HT (Heat Tempering – Temperatura de Revenimento2), 

para manter a rastreabilidade, identificação das amostras de processo por 

lote de acordo com o padrão definido no sistema T-control e norma API 

5CT (Specification for Casing and Tubing); 

 Cabine do operador: controle das temperaturas conforme 

processamento dos tubos. Separação dos tubos com desvios de 

temperatura conforme padrão estabelecido em documentos internos e os 

motivos dos desvios dos tubos anotados no formulário interno da 

empresa. 

A coleta de dados embasou-se em observações sistemáticas in loco, 

utilizando as ferramentas OCRA e REBA, bem como a aplicação com uma amostra 

populacional do questionário QNM, simultaneamente.  Esta última, contou com nove 

colaboradores pré-definidos pelo pesquisador, submetidos a duas etapas de 

participação: o pré-teste (1 empregado) e a aplicação do teste (8 empregados), com 

o preenchimento do questionário QNM, propriamente dito. 

 

                                                        
2 “O revenimento envolve aquecer o aço que foi temperado e endurecido por um período de tempo adequado 

para que o metal possa ser equilibrado. A dureza e a força obtidas dependem da temperatura na qual a têmpera 
é realizada” (BRIGHT HUG ENGINEERING, 2001). 
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5.2. Etapa Pré-teste do QNM 

Com o objetivo de verificar a qualidade dos itens temporal que compõe a 

coleta de dados necessários a segunda etapa, desta fase contou a participação de 

um empregado, que representou 10% da amostra populacional definida. 

O pesquisador explicou a finalidade da pesquisa, as questões éticas e 

sigilosas recomendando a aplicação da pesquisa posteriormente.  

A aplicação teve um total de duração de sete minutos. Houve a preocupação 

de utilizar um espaço (sala) fechado e refrigerado, livre de ruídos e interferências, 

visando impedir qualquer invalidação da pesquisa.  

  
5.3. Etapa aplicação do questionário 

Nesta segunda etapa, participaram oito empregados. Antes de iniciar as 

atividades contratuais na empresa, os empregados se reuniram no ambiente referido 

ao estudo, setor Forno, onde receberam todas as orientações necessárias 

referentes a finalidade da pesquisa, questões éticas e sigilosas. 

Individualmente, cada um respondeu o questionário QNM (Quadro 3 e 

Apêndice D), tendo uma duração total de quinze minutos de aplicação. O 

questionário conta com perguntas fechadas, avaliando o desconforto em diversas 

partes do corpo, concentrando parte dessas perguntas nos empregados que já 

sofreram com algum problema. 

Houve a preocupação de usar material de apoio, como pranchetas e canetas, 

visto que os participantes permaneceriam em pé durante a aplicação, pois o layout 

do setor não comporta mesas e cadeiras para esta finalidade. 

 

Quadro 3 - Identificação do setor avaliado 

Fonte: autor (2018) 

 
 

Empresa: Empresa de Tubos  

Departamento: Produção Setor: Forno 

Posto de trabalho avaliado: Cabine do Forno e Mesa do setor do forno 

Período de Realização:  13/12/2017 
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6. ANÁLISE DOS DADOS E RECOMENDAÇÕES   

6.1. Análise de dados QNM 

Procurando identificar o perfil da amostra participante, o pesquisador coletou 

ainda dados paralelos pertinentes a observação e entendimento da realidade 

estudada. Dentre eles identificou-se faixa etária, altura, peso e tempo na empresa. 

Pode-se observar que as idades variam entre 21 e 56 anos, admitidos entre 

os anos de 1999 a 2017 (Quadro 4). 

 

Quadro 4 - Comparativo Idade X Tempo de trabalho 

Funcionário Idade Tempo de Trabalho 

Func. 1 41 9 anos e 5 meses 

Func. 2 53 18 anos e 10 meses 

Func. 3 23 1 ano e 2 meses 

Func. 4 35 6 anos 

Func. 5 40 1 ano e 8 meses 

Func. 6 26 2 semanas 

Func. 7 56 9 anos 

Func. 8 21 2 semanas 

Func. 9 39 12 anos 
Fonte: autora (2018) 

 
Percebeu-se que 55,56% da população analisada tem o perfil de permanência 

contratual na empresa de no mínimo 2 anos. Estes dados podem refletir no impacto 

a exposição de riscos aos participantes, considerando que: 

Na indústria de fundição os trabalhadores estão expostos a muitos riscos, 
quais sejam, riscos físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes. Por 
exemplos: Os fornos de fusão chegam a temperaturas superiores a 1300ºC 
e por esse motivo, os setores da fusão apresentam altos riscos de acidentes 
de trabalho (KLASSMANN, 2011, p. 143). 

 

Em análise aos dados observados a partir da aplicação QNM, o resultado 

apontou queixas específicas ao corpo de acordo com a percepção do próprio 

entrevistado, mediante aos questionamentos (Gráficos 1 a 3) (Apêndice D).  

Conforme exposto no Gráfico 1, observa-se que as maiores áreas de 

desconforto são: o pescoço, ombros pulsos-mãos e costas (Parte Superior e 

Inferior), que representam cerca de 33,3% dos entrevistados apresentam 

desconforto nessas áreas. 
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Gráfico 1 - As maiores queixas se referiram a dores nos membros superiores e costas 

Fonte: autora (2018) 
 

No Gráfico 2, os índices apresentados prevalecem negativos, o que possibilita 

observar que não ocorreram desconfortos que pudessem impedir a capacidade 

laboral dos participantes no período analisado. 

 

Gráfico 2 - Apesar das queixas, nenhum desconforto afetou o trabalho dos entrevistados 

Fonte: autora (2018) 
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De acordo com o Gráfico 3, as zonas corporais mais afetadas são os quadris, 

pernas e tornozelos-pés, que representam cerca de 22,3% dos entrevistados.  

 

Gráfico 3 - Nos 7 dias que antecederam a entrevista, foram relatadas dores nos quadris e pernas 

Fonte: autor (2018) 

 

Mediante aos dados apontados, Santos et al. (2015, p. 14) nos aponta a 

premissa de que: 

Os riscos de DORT/LER que estas tarefas apresentam estão relacionados 
ao esforço estático dos membros superiores em especial ombros e pescoço 
devido a não adaptação do posto de trabalho, além disso, a flexão do 
antebraço, os movimentos giratórios do punho, a repetitividade da tarefa, a 
posição em pé por tempo prolongado, somado a isso a ausência de pausas 
que contribui para a fadiga da operária, reduzindo sua capacidade de 
realizar a atividade e a pouca liberdade da operária devido ao ritmo 
excessivo exigido pela organização do trabalho. 

 

Apesar dos índices terem se apresentado baixo, principalmente quando 

relacionados ao impedimento das atividades laborais, recomenda-se observar que 

as tarefas decorrentes do setor podem ocasionar o desenvolvimento de DORT/LER.  

 

6.2. Análise de dados OCRA  

Para concepção dos dados identificados pelas observações realizadas, tendo 

por embasamento as ferramentas OCRA e REBA, faz-necessário compreender a 
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atividade observada in loco e descrita pelo pesquisador durante a coleta de dados, 

através da entrevista com o colaborador: 

 

A atividade do operador: operar máquinas de produção de alta complexidade, de 

acordo com a disposição da linha, obedecendo à ordem de produção e requisitos de 

segurança, com o objetivo de dar continuidade à produção de acordo com o setor 

especifico de atuação, ora em produtos semi-acabados, intermediários ou acabados; 

Executar as tarefas conforme previstas nos procedimentos, planos de controle, nas 

instruções de trabalho e manuais de operação, operando a máquina ou 

equipamentos, por exemplo, painéis de comando, teste hidrostático 7000psi, 

calibradora, desempenadeira a quente, teste hidrostático 20000psi e teste 

hidrostático 10000psi, produzindo em um determinado espaço de tempo a 

quantidade prevista; Preparar as máquinas a cada início de produção e/ou troca de 

produto de acordo com os parâmetros estabelecidos nas instruções de trabalho; 

Preencher relatórios utilizados na produção; Utilizar sistema TControl. 

Desta descrição, para fins de análise, o pesquisador utilizou três atividades 

como parâmetros: Observação do Enlace Tubos, Posição da Mesa e Posição da 

Leitura.  

 

Quadro 5 – Pontuações pré-definidas pela ferramenta, de acordo com a observação realizada. 

CHEKLIST Direito  Esquerdo 

RECUPERAÇÃO  6 6 

FREQUÊNCIA 3 3 

FORÇA 70 70 

POSTURA 22 22 

FATORES DE RISCO COMPLEMENTARES 3 3 
       Fonte: autor (2018) 

 

A avaliação foi realizada por meio de cálculos orientados pela ferramenta e os 

resultados apontaram o risco elevado para as atividades verificadas.  

Desta pontuação, destacam-se os itens com maior incidência em suas 

atividades: 
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 recuperação: observou pausas mínimas (uma única pausa), o que pode 

representar um alto índice de exaustão. 

 força: os dados apontaram que a atividade relacionada ao Enlace do 

Tubo, comporta o uso de força quase máxima. 

 postura: identificou itens críticos com relação ao cotovelo, ao punho e as 

mão-dedos, que representaram os maiores índices de exposição e 

repetitividade.     

Após a análise da pesquisa apontar que as atividades se enquadram na faixa 

de risco classificado como elevado (Figura 1), aponta-se a necessidade em 

investimento nas áreas ergonômicas e técnicas, com o intuito de reduzir 

imediatamente os riscos, objetivando a melhoria efetiva da qualidade dos processos 

e ambiente de trabalho (Apêndice E). 

 
Figura 1 – Base de pontuação determinada pela ferramenta OCRA, classificando o risco. 

Fonte: autor (2018) 

 

6.3. Análise de dados REBA  

A aplicação da ferramenta REBA se deu na cabine do forno, onde os riscos 

de acidentes intrínsecos a uma indústria de tubos são menores, entretanto, a 

sobrecarga cognitiva se mostrou intensa, além de posturas inadequadas adotadas 

pelos operários, em decorrências das atividades a serem executadas. 

Observou-se que o pescoço do operário se mantém torcido na maior parte do 

tempo, além de uma flexão superior a 20°. Além disso, o funcionário adota uma 

postura inadequada em relação ao tronco também, com uma flexão de 

aproximadamente 60° e torcido. 

Partindo para os membros inferiores, não foram observados problemas 

graves em relação ao seu posicionamento. As pernas permanecem majoritariamente 

eretas, sem nenhuma sobrecarga. 
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Quanto aos membros superiores, antebraços e pulsos permanecem num grau 

de inclinação neutros. Em contrapartida, o braço permanece com uma flexão entre 

20° e 45°. 

Partindo das avaliações existentes na própria ferramenta e suas pontuações 

assumidas, alguns dados mais precisos foram obtidos, em razão do cruzamento da 

pontuação obtida, com os parâmetros apontados pela REBA (Apêndice F). 

Na somatória das tabelas A (pescoço, tronco e pernas), B (braço, pulso e 

antebraço) e C (tabela A + adição de força + levantamento de carga), com os dados 

a partir da observação realizada, obteve-se a pontuação 8, considerada alto risco, 

com investigação posterior e mudanças em breve (Figura 2). 

 

Figura 2 – Base de pontuação determinada pela ferramenta REBA, classificando o risco e 
necessidade de mudança. 

Fonte: autor (2018) 

 

6.4. Identificação dos problemas e sugestão de melhorias 

Como parte da avaliação conduzida, também foram observadas situações 

relacionadas às estações de trabalho analisadas. Os Quadros 6, 7, 8 e 9 expressam 

as investigações realizadas e os aspectos avaliados. 

Note que, além da descrição das posturas assumidas que podem gerar 

desconforto aos empregados, uma observação acerca do local também foi realizada, 

a fim de identificar condições ambientais que possam afetar negativamente o 

empregado, bem como sua produtividade e bem-estar. 
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Quadro 6 – Avaliações realizadas na cabine do forno relacionadas as posturas assumidas. 

Cabine do Forno 

N° REGISTRO FOTOGRÁFICO SITUAÇÃO OBSERVADA CONSEQUÊNCIAS 
SUGESTÃO DE MELHORIA 

(baseadas na NR 17) 

1 

  

 

Sobrecarga cognitiva e 

postural 

Dores na região lombar, pescoço e 

cansaço mental/cognitivo 

PE (Projeto Ergonômico) 

A bancada de trabalho poderia 

ser mais elevada, ou uma 

cadeira mais alta, que permitisse 

o controle do painel principal e a 

observação da linha de 

produção 

2 

 

Sobrecarga postural 

(pescoço) e cognitiva 

Dores na região lombar, pescoço e 

cansaço mental/cognitivo 

PE (Projeto Ergonômico) 

Pela figura, nota-se que a 

interface entre o observador e a 

linha de produção não favorece 

a visualização. A cabine do forno 

se localiza numa área mais 

elevada em relação a mesa do 
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3 
 

forno, a fim de prover 

visualização e monitoramento 

das atividades realizadas. 

Com isso, o trabalhador precisa 

se abaixar ou girar o pescoço a 

fim de visualizar a linha e os 

dados no computador. 

Para tanto, sugere-se uma 

readaptação do layout, 

permitindo que o mesmo não 

precise mudar sua postura com 

tanta frequência. Ex.: janela de 

vidro do teto ao chão; lacunas 

entre os computadores, 

permitindo aos trabalhadores se 

aproximarem da janela para 

visualizar. 
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4 

 

Sobrecarga postural Dores na região lombar 

PE (Projeto Ergonômico) 

Redesign das bancadas, 

oferecendo uma altura 

adequada, que permita ao 

trabalhador controlar os dados 

no computador e visualizar a 

linha de produção. 

Tipo de solução Ergonômica: EA (Eliminação da Ação Técnica); PA (Pausas); PM (Pequena Melhoria); SF (Seleção Física); GE (Gestão); PE (Projeto Ergonômico); RT 

(Rodízio nas Tarefas); OT (Orientação ao Trabalhador); PF (Preparação Física/Ginástica Laboral); SC (Solução Conhecida); Prioridades: A, B, C. 

 

Fonte: adaptado de Couto (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Avaliações realizadas na cabine do forno relacionadas à estação de trabalho. 
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N° SITUAÇÃO OBSERVADA NA CABINE DO FORNO SUGESTÃO DE MELHORIA 

1 

 

 

Colocar documentos no campo de visão dos colaboradores. 
A seta vermelha aponta na figura que, a sinalização se encontra 
em um local de difícil visualização, atrás de um outro dispositivo 

existente na cabine. 
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2 

 

Organizar o ambiente de maneira que não misture ferramentas de 

trabalho com alimentos. 

Fonte: adaptado de couto (2018). 
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Quadro 8 – Avaliações realizadas na mesa do forno relacionadas as posturas assumidas. 

Mesa do Forno 

N° REGISTRO FOTOGRÁFICO SITUAÇÃO OBSERVADA CONSEQUÊNCIAS SUGESTÃO DE MELHORIA 

1 

 

Receber carga pela ponte 

rolante 

Sobrecarga nos membros 

superiores. 

PA (Pausas) 

Sugere-se pausas durante o 

período de trabalho, a fim de 

descansar os membros 

superiores. 

2 

 

Recebimento de tubos para 

alimentar a mesa 

Sobrecarga dos membros 

superiores. 

PE (Projeto Ergonômico) 

Sugere-se o redesign da mesa, 

de forma que os tubos não se 

sobreponham e se organizem de 

forma linear, sem que o 

trabalhador precise interferir. 
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3 
 

 

Posicionar e organizar os 

tubos na mesa 

Sobrecarga dos membros 

superiores, especialmente pulso e 

antebraço. 

PE (Projeto Ergonômico) 

Sugere-se o redesign da mesa, 

de forma que os tubos não se 

sobreponham e se organizem de 

forma linear, sem que o 

trabalhador precise interferir. 
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4 

 

Registrar marcação com uso 

de leitor óptico 
Sobrecarga cognitiva. 

PA (Pausas) 

Sugere-se que o trabalhador 

realize pausas, a fim de aliviar a 

sobrecarga cognitiva. 

5 

 

Conferir e registrar na 

prancheta 
Sobrecarga cognitiva 

GE (Gestão) e PE (Projeto 

Ergonômico) 

Sugere-se uma adequação da 

atividade por meio de uma 

gestão mais otimizada da tarefa. 

Seja por meio de um novo layout 

que facilite a atividade, ou por 

um novo procedimento que seja 
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6 

 

Registrar no sistema 

menos danoso. 

7 

 

Acompanhar visualmente. 

Manualmente alimentar o 

sistema e estar sempre atento 

a cabine de controle 

Fonte: adaptado de Couto (2018). 
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Quadro 9 – Avaliações realizadas na estação de trabalho, sendo o galpão onde se localiza a mesa do forno. 

N° SITUAÇÃO OBSERVADA NA MESA DO FORNO SUGESTÃO DE MELHORIA 

1 

 

Consertar o telhado quebrado. 

2 

 

Substituir as lâmpadas queimadas (orientações definidas na NR 

17 e na NBR 5413 -  Iluminância de interiores). 

Fonte: adaptado de Couto (2018). 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A realização deste trabalho permitiu a identificação de diversos aspectos que 

influenciam a inadequação ergonômica em um posto de trabalho. Durante toda a 

Análise Ergonômica da Tarefa, foram identificados problemas inerentes à realização 

da própria atividade, e outros pertinentes ao ambiente de trabalho em si. 

Na cabine do forno, por exemplo, os maiores problemas se concentraram na 

disposição inadequada dos móveis e equipamentos para a realização eficaz das 

atividades realizadas, gerando sobrecarga cognitiva e obrigando os operários a 

assumirem posturas que favorecem o surgimento de dores nos membros superiores 

e região lombar. Neste caso, mudanças de layout e dimensionais sobre 

equipamentos seriam vantajosas. 

Em relação à mesa do forno, notou-se principalmente uma sobrecarga dos 

membros superiores, uma vez que os funcionários precisam manusear tubos 

pesados de forma manual. Para tanto, novos equipamentos deveriam ser fornecidos, 

a fim de minimizar esse manuseio, o qual pode gerar lesões nos ombros, cotovelos 

e pulsos. 

Apesar de não atuarem diretamente na realização e rotina das atividades 

executadas, alguns problemas foram observados também na estrutura da fábrica, 

como lâmpadas queimadas e telhado quebrado. 

De maneira geral, notou-se que as atividades com elevado esforço físico são 

as que apresentam maior necessidade de mudanças a curto prazo e que mitiguem 

os esforços aos quais o corpo é submetido. 

Já as atividades com elevada carga cognitiva, são aquelas que são mais 

fortemente influenciadas pelo ambiente, layout e organização da estação de 

trabalho, em decorrência das atividades ordinárias realizadas,  

Ao final da investigação, pode-se concluir que, a mesa de forno requer 

melhorias a curto prazo, devido ao risco elevado. Já a cabine do forno, não 

apresenta tamanha urgência em razão de se tratar de uma tarefa com maior 

sobrecarga cognitiva do que postural.  
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8. CONCLUSÃO 

É sabido que, os ambientes industriais configuram-se como estações de 

trabalho com atividades altamente arriscadas e com alto índice de complicações em 

termos de saúde, exigindo um árduo e meticuloso trabalho por parte da equipe que 

atua com segurança do trabalho; na avaliação em questão, não foi diferente. 

Durante a realização da avaliação, diversos aspectos que geralmente passam 

desapercebidos no cotidiano, foram notados e facilmente identificados como 

malefícios aos empregados que atuam no lugar. 

A aplicação do Questionário se decorreu sem grandes empecilhos, e os 

empregados expressaram suas opiniões sem que houvesse qualquer risco 

envolvido, conforme previsto pelo Comitê de Ética. Além disso, a etapa que exigiu a 

aplicação das ferramentas OCRA e REBA também foram conduzidas conforme as 

premissas das mesmas. 

A observação das atividades exigiu um olhar atento e bastante minucioso, a 

fim de reportar quaisquer inadequações posturais, organizacionais e de layout da 

estação de trabalho.  

Ao final da pesquisa, os objetivos previamente estabelecidos foram atingidos, 

principalmente acerca da identificação da ergonomia nos espaços estudados, de 

modo a contribuir nas sugestões de melhorias. 

Em todo este processo, notou-se que o Design se mostra um forte aliado 

nessa investigação e proposição de melhorias, ao ponto em que atua tanto no 

desenvolvimento de novos produtos que se adequem ao posto de trabalho, quanto 

aos ajustes organizacionais para melhorias de layout. 
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APÊNDICE B – COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu 

(nome)____________________________________________________________________,(nacionalidade) 

___________________, (profissão) _________________________, portador do RG _________________, 

CPF___________________________, residente e domiciliado à Rua 

_____________________________________________________ na cidade de _________________________, 

Estado de ______________________, concordo em participar da pesquisa “ERGONOMIA NO 

AMBIENTE DE TRABALHO: ANÁLISE ERGONÔMICA EM UMA EMPRESA METALURGICA”. O 

estudo tem como Objetivo “Realizar uma análise ergonômica do trabalho, no setor produtivo de 

uma empresa fabricante de tubos para uso em exploração de petróleo e gás, visando propor 

recomendações capazes de mitigar os riscos associados às atividades”. 

 

A coleta de dados será feita por meio de um questionário. 

Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse estudo, e a 
garantia de que receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante o decorrer 
da pesquisa. Esclareço também, que fui verbalmente informado sobre os possíveis 
benefícios e riscos, assim como, todos os passos desse experimento serão acompanhados 
por um Pesquisador Orientador. Como já foi dito acima, fui informado de que os 
procedimentos são simples, que não oferecem riscos aos sujeitos da pesquisa e serão 
realizados por estudantes do CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA (UNIFATEA). Tomei 
conhecimento de que não terei custos e que tenho plena liberdade para recusar a 
participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem penalização alguma. Autorizo 
para os devidos fins, o uso, a divulgação e a publicação dos dados e resultados obtidos do 
relatório geral da pesquisa, a qual estou em concordância. Entretanto, recebi a garantia do 
sigilo que assegura a minha privacidade uma vez que os dados obtidos são confidenciais. 
Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo. 

Lorena, _____ de ________________ de 2017. 
 

 
    

 
Assinatura do sujeito 

da pesquisa 
 Pesquisador 

Responsável 
 Pesquisador 

Orientador 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO NÓRDICO MUSCULOESQUELÉTICO – QNM 
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APÊNDICE E – CHECKLIST OCRA 

 

 
 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
   

 

 
  

58 
 

 
 

 
 
 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
   

 

 
  

59 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
   

 

 
  

60 
 

 
 

 
 
 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
   

 

 
  

61 
 

APÊNDICE F – REBA 
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