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RESUMO

Pelo trabalho que hora se apresenta, busca-se evidenciar os resultados de um estudo a cerca de
situações que, não raras, são responsáveis pela elevação dos índices de absenteísmo,
afastamentos por doença e por acidentes e que muitas vezes acometem um grande número de
pessoas a sérias lesões, e que posteriormente exigirão acompanhamento clínico por longos
períodos. O principal objetivo do trabalho foi desenvolver um projeto que buscasse a melhoria
no processo da atividade de montagem das mesas através da NR-17, e assim identificar os
riscos associados, citando os itens da NR-17 aplicáveis no trabalho, e também propor
melhorias no processo de montagem de mesas em uma empresa que fabrica máquinas e
implementos agrícolas na cidade de Lages – SC. A forma como foi realizado ocorreu por
análise do setor de montagem das plataformas, observando os pontos negativos e assim
desenvolver um estudo em que pudesse ser proposta uma ideia para a elaboração e
implantação de melhorias no trabalho e também analisar as relações de divergência entre a
realidade que permeia o mundo do trabalho e as condições ideais para execução correta e
segura das tarefas inerentes da função. Como principal resultado foi apresentado propostas
para melhorar o local de trabalho e assim ter um melhor rendimento. A finalidade à qual se
prestam as atividades desenvolvidas a partir deste tema, tende a propiciar a compreensão da
problemática referida e elucidar muitos problemas, através de uma possível intervenção e
modificação de muitos métodos.

Palavras-chave: Trabalho. Ergonomia. Segurança.

ABSTRACT

Due to the work that the hour presents, the results of a study about the situations that are not
rare, are responsible for the elevation of absenteeism, sick leave and accidents, which often
affect a large number of people To serious injuries, and that will require clinical follow-up for
long periods. The main objective of the work was to develop a project that sought to improve
the process of the assembly of the tables through the NR-17, and thus identify the associated
risks, citing the NR-17 items applicable in the work, and also propose improvements in the
Process of assembly of tables in a company that manufactures machinery and agricultural
implements in the city of Lages - SC. The way in which it was carried out was analyzed by
the assembly sector of the platforms, observing the negative points and thus to develop a
study in which an idea could be proposed for the elaboration and implantation of
improvements in the work and also to analyze the relations of divergence between the reality
Which permeates the world of work and the ideal conditions for the correct and safe execution
of the inherent tasks of the function. The main result was presented proposals to improve the
workplace and thus to have a better income. The purpose of the activities developed from this
theme tends to facilitate the understanding of the problem and elucidate many problems,
through a possible intervention and modification of many methods.

Keywords: Work. Ergonomics. Safety.
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1 INTRODUÇÃO

Não obstante a implantação de novas tecnologias no trabalho e em linhas de produção
nos últimos anos e as muitas mudanças ocorridas, além do aparecimento de novas profissões,
é ainda relevante que se atente para algumas questões que não foram respondidas de maneira
completa ou satisfatória, tais como o sofrimento, as doenças e os acidentes que ainda
alimentam as estatísticas de maneira negativa quando se verifica a qualidade de vida dos
trabalhadores em um determinado segmento.
Fatos que não apenas geram consequências para as próprias pessoas, mas resultam em
prejuízos para as instituições e para a sociedade. Com as mudanças no cenário político,
econômico e produtivo, um dos setores que mais cresceu foi o de serviços que tangem à
produção, utilizando como força motriz o trabalho humano. Um número considerável de
trabalhadores está envolvido nestas atividades, fazendo com que mereçam destaque, as
especificidades das atividades deste grupo, como a complexidade das atribuições ante a
demanda de serviços, observando-se a realidade de certas implicações na realização do
trabalho apesar dos resultados positivos obtidos pelas empresas.
Tal situação configura-se como responsável por um cenário onde o sofrimento de
trabalhadores esta ligado a doenças oriundas do trabalho, antes relacionadas basicamente a
tarefas rudes que exigiam grande esforço físico, mas que se tornaram com o passar dos anos,
aliadas a necessidade da manutenção da qualidade dos serviços e à questão da eficiência e
eficácia do sistema, um grande desafio quando o assunto é a saúde de todos que compõem o
que chamamos capital humano em uma instituição.
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE

No setor escolhido de montagens das mesas da empresa GTS do Brasil, observaramse as necessidades de elaboração desse trabalho para avaliação dos requisitos da NR – 17
conforme os problemas que foram apresentados.

1.1.1 Histórico da empresa

A GTS do Brasil Ltda, indústria de máquinas e implementos agrícolas, nasceu de um
sonho de melhorar a produtividade no campo em 1994. Foi fundada em 14 de setembro de
2000 pela união de três famílias, Garro e Tanzi da Argentina e Strasser do Brasil, na época
empresa situada em Campo Belo do Sul. Nos anos de 2001 e 2004 a família Strasser adquire a
parte societária dos investidores Tanzi e Garro, respectivamente, desde então a GTS do Brasil
é uma empresa com capital 100% brasileiro. Centrada no que há de mais moderno no
mercado internacional, a empresa foi pioneira na América do Sul no desenvolvimento de
plataformas colhedoras de milho, utilizando como matéria-prima principal na estrutura de
seus produtos o alumínio.
Como o grande problema da época era o de não haver no país plataforma que
colhesse milho com espaçamento de 50 cm, os Strasser transformaram a primeira plataforma
de milho, de 70 cm para 50 cm.
Tendo em vista necessidade de maior espaço e melhor localização, no ano 2005 a
GTS do Brasil muda suas instalações de Campo Belo do Sul para a cidade de Lages em SC,
onde está instalada até hoje.
Atualmente, a GTS do Brasil é alicerçada sobre muito trabalho, estudo e dedicação
de todos os profissionais que fazem parte dessa história de sucesso.
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2 ELABORAÇÃO DO PROJETO

2.1 TEMA
Avaliação da aplicação dos requisitos da NR – 17, no setor de montagens das mesas
na empresa GTS do Brasil.

2.2 PROBLEMÁTICA

Durante a o período de observação, detectou-se que eram recorrentes as queixas dos
funcionários a respeito de dores na região lombar e membros superiores.

2.2.1 Dados e/ou informações que dimensionem a problemática

Tais dores se deram em consequência de atividades prolongadas em número reduzido
de colaboradores, onde dois deles auxiliados por um terceiro manuseavam mesas para
montagem sobre um sachi. Estes materiais tinham peso aproximado de 80 kg,
sobrecarregando os mesmos exigindo-lhes esforço excessivo.

2.2.2 Limites do projeto

Um ponto a ser destacado como possível limitante deste projeto, refere-se às
questões relacionadas ao custo que a implementação das melhorias citadas a partir deste
estudo virá a gerar na empresa, dificultando assim a aprovação das mesmas e retardando os
benefícios que seriam ganhos diretamente pelos colaboradores.

2.3 JUSTIFICATIVA

2.3.1 Oportunidade do projeto

Desenvolver e aplicar técnicas de adaptação ao ambiente de trabalho, além de técnicas
eficientes e seguras visando a otimização do bem-estar e, consequentemente, aumento da
produtividade.
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2.3.2 Viabilidade do projeto

Além de tornar-se visível pelas oportunidades que foram citadas anteriormente,
promove melhorias em que poderiam ser analisadas e aplicadas.

2.3.3 Importância do projeto

A metodologia da ergonomia aplicada aos projetos propicia a interação entre os
diferentes saberes, facilitando a cooperação entre os diferentes agentes sociais (engenheiros,
administradores, operadores, projetistas, etc.).

2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo Geral
O Objetivo geral do trabalho é avaliar a aplicação dos requisitos da NR – 17 no
setor de montagens de mesas em uma empresa de fabricação de máquinas e implementos
agrícolas na cidade de Lages – SC.

2.4.2 Objetivos Específicos

a) Identificar os riscos associados à atividade de montagem de mesas;
b) Citar os itens da NR-17 aplicáveis à atividade de montagem de mesas;
c) Propor melhorias no processo de montagem de mesas.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 ORIGEM DA ERGONOMIA

Vive-se atualmente em um mundo de constantes mudanças, em que as empresas
vêm vivenciando várias formas de trabalho e não sabem como aproveitá-los num curto espaço
de tempo, devido a essas transformações velozes no ambiente de trabalho as pessoas são
submetidas a desenvolver atividades, sem adaptações de máquinas e equipamentos
suficientes. A partir da necessidade de estudar as adequações do ambiente de trabalho aos
colaboradores surgiu então uma disciplina científica chamada Ergonomia, que segundo
GRANDJEAN (1998) a palavra ergonomia vem do grego: ergon = trabalho e nomos =
legislação, normas. Desse modo, a ergonomia é definida como a ciência da configuração de
trabalho adaptada ao homem. De acordo com DUL & WEERDMEESTER (2004), pode-se
dizer que a ergonomia é uma ciência aplicada ao projeto de máquinas, equipamentos, sistemas
e tarefas, com o objetivo de melhorar a segurança, saúde, conforto e eficiência no trabalho.
A ergonomia surgiu junto com o homem primitivo, com a necessidade de se
proteger e sobreviver. Sem querer, o homem primitivo, começou a aplicar os princípios da
ergonomia, ao fazer seus utensílios de barro para tirar água de cacimbas e cozinhar alimentos,
fazer tacapes para se defender ou abater animais. Ele exercia a mesma atividade com menos
esforço, e com mais conforto. Os efeitos da ergonomia sempre acompanharam o homem em
suas atividades, tornando-as mais leves e mais eficientes.
Mas foi durante a II Guerra Mundial que a ergonomia teve seu desenvolvimento,
quando profissionais de diversas áreas do conhecimento como, por exemplo, fisiologistas,
psicólogos, antropólogos, médicos e engenheiros trabalharam juntos para resolver os
problemas causados pela operação dos equipamentos militares. Em seguida, no Pós-Guerra,
países da Europa e os Estados Unidos da América tiveram grande interesse nesse novo ramo
do conhecimento DUL & WEERDMEESTER (1995).
Porém, somente se afirmou como ciência em meados do século XX. Em 12 de julho
de 1949, um grupo de cientistas e pesquisadores se reuniu na Inglaterra, para discutir e
formalizar a existência de uma nova área de aplicação interdisciplinar da ciência IIDA (2002),
onde foi fundada a Sociedade de Pesquisa em Ergonomia. Em 1961 criou-se a Associação
Internacional em Ergonomia (IEA). No Brasil, em 1983, fundou-se a Associação Brasileira de
Ergonomia (DUL & WEERDMEESTER, 1995).
O divisor de águas da ergonomia foi o projeto da cápsula espacial norte-americana. Na
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época (1960), por conta da corrida espacial disputada por União Soviética e Estados Unidos,
os astronautas norte-americanos tinham influência sob a opinião pública e passaram a exigir
melhores condições, principalmente no interior da cápsula espacial (COUTO, 2002). Outro
grande fator que contribuiu para o desenvolvimento da ergonomia no mundo foram as lesões
do sistema osteomuscular. Esse tipo de lesão costuma ser muito doloroso e incapacitante.
Quando o trabalhador é afastado da empresa por conta de lesões osteomusculares, costuma
acionar a justiça por meio de processos indenizatórios. Dessa forma, as instituições notaram
que era economicamente mais viável adotar soluções ergonômicas, a arcar com os custos
gerados pelos processos judiciais (COUTO, 2002).
Por outro lado, merecem destaque empresas que possuem a “mentalidade
ergonômica”, que adotam métodos ergonômicos porque consideram ser o correto, buscando
qualidade de vida no trabalho (COUTO, 2002).

3.2 ERGONOMIA

Ergonomia consiste no conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho
no qual existem interações entre seres humanos e máquinas.
O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do
homem ao seu ambiente de trabalho, além de técnicas eficientes e seguras visando a
otimização do bem-estar e, consequentemente, aumento da produtividade.

A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. O trabalho aqui tem
uma acepção bastante ampla, abrangendo não apenas aqueles executados com
máquinas e equipamentos , utilizados para transformar os materiais, mas também
toda situação em que ocorre o relacionamento entre o homem e uma atividade
produtiva. Isso envolve não somente o ambiente físico, mas também os aspectos
organizacionais. A ergonomia tem uma visão ampla, abarangendo atividades de
planejamento e projeto, que ocorrem antes do trabalhoser realizado, e aqueles de
controle e avaliação, que ocorrem durante e após esse trabalho. Tudo isso é
necessário para que o trabalho possa atingir os resultados desejados (IIDA 2005,
pag.2).

No âmbito das ciências econômicas, a ergonomia consiste na área que aborda tópicos
relacionados com o contexto moderno de trabalho, especialmente na economia industrial.
Dois temas cruciais da ergonomia são a segurança no trabalho e a prevenção dos
acidentes laborais. Neste contexto, a ergonomia sugere a criação de locais adequados e de
apoios ao trabalho, criação de métodos laborais e sistemas de retribuição de acordo com o
rendimento (valorização e estudo do trabalho, por exemplo).
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A ergonomia também determina os horários de trabalho, assim como a sua
nacionalização, e contempla tudo através de uma perspectiva humanitária da empresa e das
relações que se estabelecem nela.
O conceito de Ergonomia se aplica à qualidade de adaptação de uma máquina ao seu
operador, proporcionando um eficaz manuseio e evitando um esforço extremo do trabalhador
na execução do trabalho.
Atividades rotineiras, trabalhos com equipamentos não adequados ao corpo,
iluminação, ruídos são alguns dos fatores relacionados à saúde dos colaboradores,
posteriormente acarretará devidas consequências que, no entanto afetará a produtividade.
Preocupar-se com programas de Ergonomia nas empresas por um lado pode ser um
gasto muito elevado, mas por outro, há uma economia de encargos referentes a problemas
futuros relacionados à saúde do trabalhador, e este se sentirá mais motivado, existindo assim
satisfação de ambos os lados.
A Ergonomia caracteriza-se então pela preocupação de repassar melhores benefícios
para empresa, contribuindo então pela integração dos funcionários, redução de acidentes de
trabalho, doenças ocupacionais entre outros. E no que diz respeito ao trabalhador, este
desempenhará suas tarefas de maneira mais segura, prevenindo-os de várias doenças
relacionadas ao trabalho, melhorando a relação de autoestima no âmbito organizacional.
As pessoas não devem esperar iniciativas apenas das empresas ou dos gestores para
que exista um trabalho de maneira correta, elas podem desempenhar em grupos ou
individualmente, através de programas educacionais, alguns exercícios e práticas de posturas
corretas, no entanto agirão com mais entusiasmo nas rotinas diárias de trabalho, sendo assim
poderá ocorrer um presumível aumento na produtividade.
No mercado competitivo que se vive hoje, os trabalhadores muitas vezes se sentem
com receio de falarem para os gestores que estão com algum tipo de doença, com medo de
perderem seus empregos e assim continuam fazendo o que não podem, passando a adquirir
problemas mais complexos.
“Seja qual for o trabalho, sempre implicará pessoas interagindo com recursos físicos”
CORRÊA, L. & CORRÊA, A. (2009, p. 357). As empresas não precisam somente de
equipamentos, mas também de pessoas para alcançarem seus ideais, ou seja, são elas que
estão à frente de todo maquinário para a realização de atividades, por isso é de suma
importância à preocupação com o bem estar físico e mental dos colaboradores.
As lesões por esforço repetitivo (LER) são um dos problemas físicos mais comuns que
pode causar limitações ou mesmo a incapacidade de trabalhar, por exemplo. Utilizar soluções
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ergonômicas no local de trabalho é uma iniciativa que pode aumentar significativamente os
níveis de satisfação, eficácia e eficiência do trabalhador.
Segundo MORAES & MONT’ALVÃO (2012 pág. 12) “O desempenho do homem no
trabalho é cada vez mais complexo e a Ergonomia ampliou progressivamente o campo de seus
fundamentos científicos. A antropologia e a sociologia passaram a fazer parte do acervo de
conhecimentos do ergonomista”. Quando se fala em fatores humanos ou ergonomia, sua
aplicação abrange áreas como: aeronáutica, tecnologias de informação e comunicação,
desenho de produtos adaptados ao ser humano, cuidados com a saúde física e mental, dentre
outras áreas.
Sendo assim a necessidade de se aplicar a Ergonomia dentro das empresas vem se

tornando um fator relevante nos tempos modernos, colaborando para um ambiente que
proporcione ao funcionário a trabalhar de maneira mais saudável.

3.3 ASPECTOS DA ERGONOMIA

De acordo com MOTTA (2009), para atingir o seu objetivo, a ergonomia estuda
diversos aspectos do comportamento humano no trabalho e outros fatores importantes para o
projeto como:


O homem - características físicas, fisiológicas, e sociais do trabalhador; influência do
sexo, idade, treinamento e motivação.



Máquina - entende-se por máquina todas as ajudas materiais que o homem utiliza no
seu trabalho, englobando os equipamentos, ferramentas, mobiliário e instalações.



Ambiente - estuda as características do ambiente físico que envolve o homem durante
o trabalho, como a temperatura, ruídos, vibrações, luz, cores, gases e outros.



Informação – refere-se às comunicações existentes entre os elementos de um sistema,
a transmissão de informações, o processamento e a tomada de decisões.



Organização – é a conjugação dos elementos acima citados no sistema produtivo,
estudando aspectos como horários, turnos de trabalho e formação de equipes.



Consequências do trabalho – aqui entram mais as informações de controles como
tarefas de inspeções, estudos dos erros e acidentes, além dos estudos sobre gastos
energéticos, fadiga e “stress”.
A ergonomia busca a segurança, satisfação e o bem-estar dos trabalhadores no seu

relacionamento com sistemas produtivos. Sabendo-se que os sistemas produtivos evoluem
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com o desenvolvimento da tecnologia, à medida que as máquinas a cada dia assumem o
trabalho pesado, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos, ao homem é
designado o esforço mental e dos sentidos. Assim, gradativamente, o homem foi migrando
seu trabalho para tarefas que as máquinas ainda não são capazes de executar, como por
exemplo, tarefas com computadores. Isto criou novas áreas de estudo e representam o mais
novo campo de atuação para o ergonomista.

3.4 FATORES HUMANO NO TRABALHO

A monotonia, a fadiga e motivação são três aspectos muito importantes que devem ser
observados na produtividade do trabalhador. A monotonia e a fadiga estão presentes em todos
os trabalhos e, quando não podem ser eliminados, podem ser controlados e substituídos por
ambientes mais interessantes e motivadores.
O corpo humano se mostra mais apto ao trabalho em determinados dias e horas. Além de
o rendimento ser maior, há também menores riscos de acidentes. Diversos fatores
condicionam esse estado favorável à realização de atividades. Os mais importantes são o
ritmo circadiano que é intrínseco à própria natureza e os treinamentos que são realizados pelo
homem. O organismo humano apresenta oscilações em quase todas as funções fisiológicas
com um ciclo de aproximadamente 24 horas. Daí o nome circadiano. Destas, a função mais
significativa e de mais fácil medida é a variação de temperatura interna do corpo.
Estudos sobre esse fator demonstram que há pelo menos dois tipos diferentes entre si: os
matutinos e os vespertinos. Os matutinos são aqueles que acordam de manhã com mais
facilidade, apresentam melhor disposição na parte da manhã e costumam dormir cedo. A sua
temperatura sobe mais rapidamente a partir das 6 horas e atinge o máximo por volta das 12
horas. Os vespertinos são mais ativos à tarde e no início da noite. A temperatura sobe mais
lentamente na parte da manhã e aquela máxima só ocorre por volta das 18 horas. Estão menos
dispostos na parte da manhã, mas em compensação, são mais facilmente adaptáveis ao
trabalho noturno.
Em uma população, os casos extremos de indivíduos tipicamente matutinos ou
vespertinos constituem a minoria. A maioria distribui-se em posições intermediárias, com
diversos graus de tendências entre esses dois extremos. Há resultados comprovados de sua
influência no nível de alerta e desempenho. A maior frequência de acidentes também ocorre
entre 2 e 4 horas da madrugada, horário no qual o organismo está menos apto ao trabalho,
ainda de acordo com MOTTA (2009).
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3.5 ANÁLISE DOS POSTOS DE TRABALHO
A análise dos postos de trabalho é o estudo de uma parte do sistema onde atua um
trabalhador. A abordagem ergonômica ao nível do posto de trabalho faz a análise da tarefa, da
postura e dos movimentos do trabalhador e das suas exigências físicas e cognitivas.
Considerando um posto mais simples, onde o homem opera apenas uma máquina, a análise
deve partir do estudo da interface homem-máquina-ambiente, ou seja, das interações que
ocorrem entre o homem, a máquina e o ambiente.
Essa abordagem é diferente daquela tradicionalmente adotada pelos projetistas, que se
preocupam inicialmente apenas com o projeto da máquina, para posteriormente, fazer
adaptações para que ela possa ser operada pelo trabalhador. Muitas vezes, devido à
dificuldade de modificar a máquina depois de pronta, essa adaptação pode tornar-se precária,
sacrificando o trabalhador. IIDA (2005)

3.6 POSTURAS DO CORPO

Postura é o estudo do posicionamento relativo de partes do corpo, como cabeça,
tronco e membros, no espaço. A boa postura é importante para a realização do trabalho sem
desconforto e estresse.
A importância da boa postura no trabalho tem sido recomendada desde o início do
século XVIII, quando Ramazzini (1999), descreveu, em 1700, as consequências danosas de
“certos movimentos violentos irregulares e posturas inadequadas para o artesão”. Desde
então, muitos pesquisadores tem descrito as consequências danosas das condições severas de
trabalho, ao corpo humano.
Muitas vezes, o trabalhador assume posturas inadequadas devido ao projeto deficiente das
máquinas, equipamento, postos de trabalho e também, às exigências da tarefa. O redesenho
dos postos de trabalho para melhorar a postura promove reduções da fadiga, dores corporais,
afastamentos do trabalho e doenças ocupacionais. Um exemplo típico é quando o trabalhador
precisa inclinar-se a cabeça para levantar cargas a partir de uma superfície baixa ou precisa
inclinar a cabeça para fazer fixações visuais, como na operação do torno mecânico.
Existem três situações principais em que a má postura pode produzir consequências
danosas:


Trabalhos estáticos que envolvem uma postura parada por longos períodos;
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Trabalhos que exigem muita força; e



Trabalhos que exigem posturas desfavoráveis, como o tronco inclinado e torcido.

No primeiro caso, a sobrecarga sobre os músculos e articulações pode levar à rápida
fadiga muscular, dores e lesões. Os trabalhos que exigem uma sobrecarga biomecânica,
também podem provocar lesões musculares segundo IIDA (2005).
No quadro 1 apresenta a localização das dores no corpo, provocadas por posturas
inadequadas.
Quadro 1 – Localização das dores no corpo, provocadas por posturas inadequadas.

Postura inadequada

Risco de dores

Em pé

Pés e pernas (varizes)

Sentado sem encosto

Músculos extensores do dorso

Assento muito alto

Parte inferior das pernas, joelhos e pés

Assento muito baixo

Dorso e pescoço

Braços esticados

Ombros e braços

Pegas inadequadas em ferramentas

Antebraço

Punhos em posições não-neutras

Punhos

Rotações do corpo

Coluna vertebral

Ângulo inadequado assento/encosto

Músculos dorsais

Superfícies de trabalho muito baixas ou muito Coluna vertebral, cintura escapular
altas
Fonte: Iida (2005)

3.7 RISCOS FÍSICOS

De acordo com a NR 9 (9.1.5.1), consideram-se agentes físicos as diversas formas
de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como:


Ruído - Definido como um som indesejável, produto das atividades diárias da
comunidade. O som representa as vibrações mecânicas da matéria através do qual
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ocorre o fluxo de energia na forma de ondas sonoras. Incomoda o trabalhador no
exercício da sua atividade, em altos decibéis podem provocar danos à saúde.


Vibração - É qualquer movimento que o corpo executa em torno de um ponto fixo.
Esse movimento pode ser regular, do tipo senoidal ou irregular, quando não segue um
padrão determinado. Assim como o ruído, pode provocar danos à saúde se houver
exposição em altos decibéis.



Radiação ionizante - São emissões de energia em diversos níveis, desde a faixa do
visível, passando pelo ultravioleta, raios-X, raios gama, partículas alfa e beta capaz de
em contato com elétrons de um átomo, retirá-los, provocando a ionização dos mesmos.



Radiação não ionizante - Ao contrário da anterior, não tem poder de ionização. Apenas
podem ativar todo o conjunto de átomos que recebem esta carga de energia. São
classificadas pelo comprimento de onda de nanômetros a quilômetros. Conforme a sua
frequência podem ser apenas refletidas e absorvidas sem consequências, à medida que
aumentam fazem contrações cardíacas, debilitação do sistema nervoso central e como
efeitos agudos causam catarata ou até mesmo a morte. Fator determinante é o tempo
de exposição. São exemplos: raios visíveis, infravermelho, micro-ondas, frequência de
rádio, raios laser.



Umidade - Faixa de conforto a que corresponde à temperatura de 22 a 26 º C e
umidade relativa do ar entre 45 e 50 %.



Variações atmosféricas - Exposição a temperaturas e climas variáveis e/ou
extremados, pressão atmosférica. QUEIROZ (2010)

3.8 RISCOS DE ACIDENTES

Quaisquer fatores que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua
integridade, e seu bem estar físico, mental e social é considerado como risco de acidente.
Sendo eles caracterizados por:


Jornadas prolongadas de trabalho;



Turnos alterados ou trabalho noturno e em turnos que provocam um desgaste levando
ao cansaço excessivo do trabalhador;



Falta de tempo destinado ao descanso e ao lazer;



Situações conflitantes entre as relações interpessoais (princípios religiosos, políticos e
morais);
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Tensão, estresse, fadiga, trabalho acelerado, fatores geradores de desgaste emocional,
alteração do humor e da relação interpessoal com membros da equipe;



Máquinas e equipamentos sem proteção;



Probabilidade de incêndio e explosão;



Armazenamento inadequado.

3.9 RISCOS ERGONÔMICOS

Ainda de acordo com Queiroz (2010), qualquer fator que possa interferir nas
características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde é
considerado risco ergonômico.
São exemplos:


Condições e processos de trabalho inadequados;



Excesso de cargas físicas que podem levar a fadiga e lombalgias;



Posturas inadequadas;



Ritmo excessivo de trabalho;



Levantamento de peso;



Períodos prolongados numa mesma posição, repetitividade, monotonia.
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4 METODOLOGIA
4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
Como método de aplicação, através de observações durante a etapa do estágio, foram
identificado riscos que são associados com a atividade de montagem de mesas, assim como
também os itens da NR-17 que são aplicados nesse mesmo processo. Esta pesquisa foi
pautada em fatos reais, utilizando para isso análises e comprovações físicas para validação,
propondo melhorias no processo de montagem das mesas.

4.2 POPULAÇÃO ALVO OU ÁREA

A análise foi realizada na área de produção da empresa de máquinas e implementos
agrícolas, que é onde predominam um dos equipamentos fabricados de uma parte do processo
produtivo.
Dessa maneira foi feito avaliação do setor escolhido, e após aplicando melhorias para
poder trazer um ganho á organização na questão de produtividade e segurança dos
colaboradores.

4.3 PLANOS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os dados foram informados através de análise observada em um determinado setor da
produção na fábrica, e através de tabelas e gráficos para registros de informações pela
operação juntamente com a equipe de apoio que realizou o trabalho. A intenção foi trazer
informações coerentes para diagnosticar falhas e descobrir as causas para que através disso
tenha proposta de melhorias.

4.4 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS

Com a análise obtida teve como descobrir as causas que levaram a alguns
problemas. Baseado na fundamentação teórica e nos dados fornecidos pela pesquisa de campo
foi diagnosticado a situação e suas causas, através de um plano de ação dando opções que
melhorem o desempenho no local de trabalho.
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5 ANÁLISE OU DESENVOLVIMENTO
5.1 RISCOS ASSOCIADOS NA MONTAGEM DAS MESAS
Através da análise do processo de montagem das mesas foram identificados os
seguintes riscos:
a. Acidentes


Prensagem de membros superiores



Queda sobre membros inferiores

b. Ergonômicos


Lesão de ombro, braço e coluna



Dor pelo movimento repetitivo e peso

c. Físicos


Ruído

5.2 ITENS DA NR – 17 APLICÁVEIS À ATIVIDADE DE MONTAGEM DE MESAS

Conforme a análise feita no processo de montagem das mesas de acordo com o local de
trabalho, foram citados os itens da NR – 17 e classificados como: sim (que o item está sendo
cumprido pela empresa), como não (que o item não está sendo cumprido pela empresa) e NA
(significa que o item não se aplica na empresa).
Quadro 2 – Checklist aplicado

Itens da NR – 17
17.2. Levantamento, transporte e descarga individual de materiais.
17.2.1. Para efeito desta Norma Regulamentadora:
17.2.1.1. Transporte manual de cargas designa todo transporte no
qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só
trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da carga.
17.2.1.2. Transporte manual regular de cargas designa toda
atividade realizada de maneira contínua ou que inclua, mesmo de
forma descontínua, o transporte manual de cargas.
17.2.1.3. Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade
inferior a 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos.
17.2.2. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de
cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de
comprometer sua saúde ou sua segurança.

Sim

Não

NA

X

Continua...
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17.2.3. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular
de cargas, que não as leves, devem receber treinamento ou
instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá
utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.
17.2.4. Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de
cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados.
17.2.5. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados
para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas
deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens,
para não comprometer a sua saúde ou a sua segurança.
17.2.6. O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou
tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outro
aparelho mecânico deverão ser executados de forma que o esforço
físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua
capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou a sua
segurança.
17.2.7. O trabalho de levantamento de material feito com
equipamento mecânico de ação manual deverá ser executado de
forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja
compatível com sua capacidade de força e não comprometa a sua
saúde ou a sua segurança.
17.3. Mobiliário dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição
sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para
esta posição.
17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em
pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem
proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização
e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:
a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis
com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao
campo de trabalho e com a altura do assento;
b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo
trabalhador;
c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento
e movimentação adequados dos segmentos corporais.
17.3.2.1. Para trabalho que necessite também da utilização dos pés,
além dos requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e
demais comandos para acionamento pelos pés devem ter
posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem
como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do
trabalhador, em função das características e peculiaridades do
trabalho a ser executado.
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender
aos seguintes requisitos mínimos de conforto:
a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função
exercida;

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Continua...
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b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do
assento;
c) borda frontal arredondada;
d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da
região lombar.
17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados
sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser
exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna
do trabalhador.
17.3.5. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados
de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em
que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as
pausas.
17.4. Equipamentos dos postos de trabalho.
17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho
devem estar adequados às características psicofisiológicas dos
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.
17.4.2. Nas atividades que envolvam leitura de documentos para
digitação, datilografia ou mecanografia deve:
a) ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser
ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação,
evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual;
b) ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que possível,
sendo vedada a utilização do papel brilhante, ou de qualquer outro
tipo que provoque ofuscamento.
17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de
dados com terminais de vídeo devem observar o seguinte:
a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela
do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra
reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao
trabalhador;
b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao
trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas;
c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser
colocados de maneira que as distâncias olho tela, olho teclado e olho
documento sejam aproximadamente iguais;
d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura
ajustável.
17.4.3.1. Quando os equipamentos de processamento eletrônico de
dados com terminais de vídeo forem utilizados eventualmente
poderão ser dispensadas as exigências previstas no subitem 17.4.3,
observada a natureza das tarefas executadas e levando-se em conta a
análise ergonômica do trabalho.
17.5. Condições ambientais de trabalho.
17.5.1. As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas
às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do
trabalho a ser executado.
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17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que
exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como: salas
de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou
análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes
condições de conforto:
a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152,
norma brasileira registrada no INMETRO;
b) índice de temperatura efetiva entre 20ºC (vinte) e 23ºC (vinte e
três graus centígrados);
c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s;
d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quarenta) por cento.
17.5.2.1. Para as atividades que possuam as características definidas
no subitem 17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação
com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de ruído aceitável
para efeito de conforto será de até 65 dB (A) e a curva de avaliação
de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB.
17.5.2.2. Os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser
medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído
determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na
altura do tórax do trabalhador.
17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação
adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à
natureza da atividade.
17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e
difusa.
17.5.3.2. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e
instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos,
sombras e contrastes excessivos.
17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados
nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos
na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO.
17.5.3.4. A medição dos níveis de iluminamento previstos no
subitem 17.5.3.3 deve ser feita no campo de trabalho onde se realiza
a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula corrigida
para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de
incidência.
17.5.3.5. Quando não puder ser definido o campo de trabalho
previsto no subitem 17.5.3.4, este será um plano horizontal a 0,75m
(setenta e cinco centímetros) do piso.
17.6. Organização do trabalho.
17.6.1. A organização do trabalho deve ser adequada às
características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do
trabalho a ser executado.
17.6.2. A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar
em consideração, no mínimo:
a) as normas de produção;
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b)o modo operatório;
c) a exigência de tempo;
d) a determinação do conteúdo de tempo;
e) o ritmo de trabalho;
f) o conteúdo das tarefas.
17.6.3. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou
dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e
inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve ser
observado o seguinte:
a) para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie deve
levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos
trabalhadores;
b) devem ser incluídas pausas para descanso;
c) quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento
igual ou superior a 15 (quinze) dias, a exigência de produção deverá
permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigentes na
época anterior ao afastamento.
17.6.4. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, devese, salvo o disposto em convenções e acordos coletivos de trabalho,
observar o seguinte:
a) o empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação
dos trabalhadores envolvidos nas atividades de digitação, baseado
no número individual de toques sobre o teclado, inclusive o
automatizado, para efeito de remuneração e vantagens de qualquer
espécie;
b) o número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não
deve ser superior a 8 (oito) mil por hora trabalhada, sendo
considerado toque real, para efeito desta NR, cada movimento de
pressão sobre o teclado;
c) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder
o limite máximo de 5 (cinco) horas, sendo que, no período de tempo
restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras atividades,
observado o disposto no art. 468 da Consolidação das Leis do
Trabalho, desde que não exijam movimentos repetitivos, nem
esforço visual;
d) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma
pausa de 10 (dez) minutos para cada 50 (cinquenta) minutos
trabalhados, não deduzidos da jornada normal de trabalho;
e) quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento
igual ou superior a 15 (quinze) dias, a exigência de produção em
relação ao número de toques deverá ser iniciado em níveis inferiores
do máximo estabelecido na alínea "b" e ser ampliada
progressivamente.
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Fonte: A Autora (2016)

De todos os itens avaliados, 21% estão conformes, 5% não estão e 70% dos itens não
se aplicam para esta empresa, conforme a representação vista no Quadro 3, que mostra a
relação quantidade e porcentagem.
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Quadro 3 - Avaliação conformidade dos itens

Descrição

Quantidade (itens)

%

Itens conformes

11

21%

Itens não conformes

5

9%

Itens que não se aplicam

37

70%

Total

53

100%

Fonte: A Autora (2016)

Com o Gráfico 1, há melhor entendimento do status da empresa perante a NR 17.
Gráfico 1 - Representação gráfica dos itens

Itens
conformes
21%
Itens que
não se
aplicam
70%

Itens não
conformes
9%

Fonte: A Autora (2016)

Fazendo uma análise apenas dos itens que se aplicam desta NR 17 na empresa
(Quadro 4), têm-se um total de 16 itens. Do total, 11 itens estão conformes, ou seja, 69% e os
que não estão representam um total de 5 itens, totalizando 31%.

Quadro 4 - Análise dos itens que se aplicam

Descrição

Quantidade (itens)

%

Itens conformes

11

69%

Itens não conformes

5

31%

Total

16

100%

Fonte: A Autora (2016)

Através da representação do Gráfico 2, identifica-se que 16 é um número relevante dos
itens conformes e não conformes da Norma Regulamentadora.
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Gráfico 2 - Representação gráfica itens que se aplicam
Itens não
conformes
31%
Itens
conformes
69%

Fonte: A Autora (2016)

5.3 SUGESTÕES DE MELHORIAS NO PROCESSO DE MONTAGEM DAS MESAS

As melhorias são sugeridas para os itens não conformes encontrados no objetivo
anterior (proposta de melhoria para todos os NÃOS).
Quadro 5 – Checklist aplicado

Problema
17.2. Levantamento, transporte e descarga
individual de materiais.
17.2.2. Não deverá ser exigido nem
admitido o transporte manual de cargas,
por um trabalhador cujo peso seja
suscetível de comprometer sua saúde ou
sua segurança.

Sugestão de melhoria

Implantar um dispositivo mecânico para a
suspensão e posterior transporte de cargas ou
peças de peso elevado, houve a eliminação
de ocorrências, incidentes e desvios que
anteriormente geravam grande número de
queixas relacionadas às dores frequentes,
oriundas dessas atividades.

17.2.4. Com vistas a limitar ou facilitar o
transporte manual de cargas, deverão ser
usados meios técnicos apropriados.

Instalar uma talha foi a alternativa
encontrada enquanto aplicação de artifícios
técnicos para solução do problema.

17.2.7. O trabalho de levantamento de
material feito com equipamento mecânico
de ação manual deverá ser executado de
forma que o esforço físico realizado pelo
trabalhador seja compatível com sua
capacidade de força e não comprometa a
sua saúde ou a sua segurança.

Sugere-se visando a atenção relacionada à
questões ergonômicas, que o levantamento
de material seja feito com equipamento
mecânico de modo que o esforço físico
realizado pelo colaborador não seja
excessivo.

Continua...
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17.4. Equipamentos dos postos de
trabalho.
17.4.1. Todos os equipamentos que
compõem um posto de trabalho devem
estar adequados às características
psicofisiológicas dos trabalhadores e à
natureza do trabalho a ser executado.
17.5. Condições ambientais de trabalho
17.5.1. As condições ambientais de
trabalho devem estar adequadas às
características psicofisiológicas dos
trabalhadores e à natureza do trabalho a
ser executado.

Ter um reforço junto a equipe operacional,
para a prática do programa 5 S’s, que
enfatiza entre seus objetivos a organização e
armazenamento adequado dos materiais
utilizados.
Como sugestão tendo em vista a preservação
da integridade física dos trabalhadores, devese manter o foco na utilização de EPI’s,
almejando minimizar e até mesmo eliminar
riscos de acidentes.

Fonte: A autora (2016)

As sugestões das melhorias que foram citadas acima serão repassadas para a diretoria
da empresa.
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6 CONCLUSÃO

O relatório de estágio que hora se apresenta é resultado da compilação de
informações precisas coletadas durante o percurso no qual se realizaram os trabalhos e
análises. Partindo-se dos pressupostos e levantamentos feitos, houve a identificação de
oportunidades que viessem a propiciar o aprofundamento dos conhecimentos do processo
produtivo no campo escolhido.
Através da observação realizada foi possível evidenciar pontos de falhas na execução
do processo produtivo, e como consequência obteve-se um direcionamento sobre as
oportunidades de melhorias na montagem das mesas, avaliando também os itens da NR – 17
que foi aplicado no setor com base nos riscos existentes.
Concluiu-se, portanto, que os objetivos estabelecidos inicialmente neste projeto
foram alcançados, conforme descritos neste relatório, que elenca dentre outros, as atividades
implementadas junto ao processo de montagem no local de trabalho.
Ressalta-se como fator de relevante importância, a aprendizagem que se obteve
durante o período de estágio e análise do setor, identificando as causas dos problemas, bem
como o aproveitamento desta fase para criação de soluções para os mesmos, visando uma
melhor adaptação para as propostas de melhorias.
Em suma, pode-se afirmar que houve ligação entre teoria e prática, proporcionando a
vivência dos valores e conceitos concebidos, no que resultou em uma ampla compreensão do
ambiente interno da empresa em questão, além de permitir o desenvolvimento efetivo dos
trabalhos pela sugestão de ideias.
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