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RESUMO 
 
Sulzbach, Gabriela. Título: Análise Ergonômica no setor de manutenção de 
refrigeradores de uma empresa de distribuição de bebidas. 66f. Trabalho de 
Conclusão de Curso – Curso de Graduação em Engenharia de Produção, CEng – 
Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
A indústria brasileira de bebidas reveste-se de grande importância para a economia 
nacional, não somente em virtude de valor de produção, como também em função do 
elevado dinamismo que tem apresentado recentemente. Neste contexto, uma das 
áreas que abrange estas empresas de bebidas é o setor manutenção de 
refrigeradores e equipamentos, tanto na produção das bebidas no chão de fábrica, 
quanto nos centros de distribuições, onde os equipamentos refrigeradores são 
dispostos e distribuídos ao mercado de consumo por essas empresas. O setor envolve 
muitos perigos e demandas ao que tange o assunto Ergonomia dos trabalhadores, 
visto que em grande parte de seus trabalhos os operadores lidam com equipamentos 
diferentes e realizam suas manutenções, conforme suas demandas. Este tipo de 
trabalho exige dos trabalhadores grande desempenho e decisões próprias a serem 
tomadas para a realização das atividades. E para investigar estes desafios 
ergonômicos, foi desenvolvido um referencial teórico sobre os métodos mais utilizados 
na Análise Ergonômica do trabalho e assim, documentando as práticas prescritas e 
cotidianas do setor de manutenção de equipamentos refrigeradores e, com base nos 
resultados obtidos através da AET, foram identificados os desafios enfrentados pelo 
operador de manutenção bem, como oportunidades de melhorias no setor. Com isso, 
pode-se prescrever algumas recomendações para o melhor desempenho das 
atividades dos operadores de manutenção de refrigeradores e equipamentos. 
 
Palavras-chave: Industria de bebidas; setor de manutenção; refrigeradores e 
equipamentos; riscos ergonômicos; Análise Ergonômica do Trabalho.  



ABSTRACT 
 
Sulzbach, Gabriela. Title: Ergonomic Analysis in the sector of maintenance of 
refrigerators of a company distribution of beverages. 66f. Completion of Course work 
– Graduate Course in Production Engineering, CEng – Center of Engineering’s, 
Federal University of Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
The Brazilian Beverage Industry has a great importance to the national economy, not 
only because of its production value, but also because of the high dynamism it recently 
has presented. In this context, one of the areas covered by these beverage companies 
is the refrigerators and equipment maintenance sector, both in the production of 
beverages on the factory floor and in distribution centers, where refrigeration 
equipment is arranged and distributed to the consumer market by these companies. 
The sector involves many dangers and demands when it comes to the Ergonomics of 
Workers, since in most of their work the operators deal with different equipment’s and 
perform their maintenance, according to their demands. This type of work demands 
from the workers great performance and own decisions to be taken to carry out the 
activities. And to investigate these ergonomic challenges, a theoretical framework was 
developed on the most used methods in the Ergonomic Analysis of Work and thus, 
documenting the prescribed and daily practices of the refrigeration equipment 
maintenance sector and, based on the results obtained through the Ergonomic 
Analysis of the Work, were identified the challenges faced by the maintenance operator 
as well as opportunities for improvement in the industry. With this, some 
recommendations may be prescribed to improve the performance of the activities 
performed by refrigerators and equipment’s maintenance operators. 
 
Keywords: Beverage Industry; maintenance sector; refrigerators and equipment; 
ergonomic risks; Ergonomic Analysis of the Work. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Mudanças radicais ao redor do mundo nesses últimos anos foram marcadas 

nas relações sociais, políticas e econômicas. Atuando principalmente em mercados 

competitivos, com mudanças cada vez mais aceleradas e expressivas, é lançada para 

a maioria das companhias uma incessante busca por qualidade e produtividade 

(SANTOS et al., 2007). 

No Brasil, a produção de refrigerantes destaca-se como o principal item do 

setor de bebidas, precedida pela produção de cervejas. Estes setores apresentam 

números grandes, principalmente por terem uma fração significativa do valor 

adicionado da indústria de transformação. (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014). Segundo 

a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), empresas de distribuição 

de bebidas estão no setor terciário da economia brasileira. 

A indústria brasileira de bebidas reveste-se de considerável importância para a 

economia nacional, em virtude não apenas do valor da produção, como também em 

função do elevado dinamismo que tem apresentado recentemente. (CERVIERI 

JÚNIOR et al., 2014)  

Neste contexto, uma das áreas que abrange estas empresas de bebidas é o 

setor manutenção de refrigeradores e equipamentos, tanto na produção das bebidas 

no chão de fábrica, quanto nos centros de distribuições onde os equipamentos 

refrigeradores são dispostos e distribuídos ao mercado de consumo. 

Segundo Associação Brasileira de Manutenção (ABRAMAN), a área de 

manutenção dos ativos de produção passou a exercer um papel estratégico nas 

empresas industriais. O percentual de custo total da manutenção em relação ao 

faturamento bruto brasileiro no ano de 2013 foi de 4,69%. (ABRAMAN, 2013) 

A manutenção é de extrema importância no setor industrial, independente do 

ramo da empresa e, segundo Santos et al., (2007), a manutenção passou a ser 

considerada uma atividade estratégica indispensável à produção, além de ser uma 

das bases de toda atividade industrial. A manutenção dos equipamentos garante o 

bom funcionamento dos mesmos, buscando sempre as condições iniciais de 

operação.  

De acordo com dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança no 

Trabalho, foram registrados no Rio Grande do Sul (RS) 11.535 acidentes típicos 
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envolvendo máquinas e equipamentos de 2016 até junho 2018. Desde então é 

estimada 1 morte em acidente a cada 5d 21h 49m 5s e 11 mortes acidentárias foram 

notificadas no período 2016-2017. Foram registrados 9.468 acidentes com 

Comunicação de acidente de trabalho (CAT´s) e sem CAT´s, no período de 2016-

2017.  

Os estudos da área de ergonomia demonstram que as condições físicas e 

organizacionais em que o trabalhador realizando suas atividades não são saudáveis 

e nem sempre recomendáveis. Isto tem gerado alta rotação, absenteísmo, 

colaborando ainda para o grande número de afastamentos por problemas mentais. 

(BARBOSA, 2000) 

De acordo com Siqueira (2014), questões que se referem à saúde no trabalho 

por exposição a riscos conhecidos e doenças ocupacionais evidenciam que o trabalho 

está sendo frequentemente realizado acima dos limites de segurança. Contudo, por 

meio de práticas seguras e através da ergonomia poderiam ser prevenidas. 

No caso particular da empresa objeto de estudo, verificou-se em um período 

recente a existência de demandas ergonômicas relatadas por funcionários que atuam 

na área de pesquisa.   

Por esses motivos apresentados, a maioria das organizações têm cada vez 

mais dado importância à ergonomia em suas instituições. Levando em conta os fatos 

apresentados e os relatos, verifica-se a necessidade da realização do estudo e análise 

ergonômica no setor de manutenção de refrigeradores em uma empresa de 

distribuição de bebidas, para compreender e identificar possíveis melhorias 

ergonômicas. 

 

1.1 Objetivos Geral e específicos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar as principais oportunidades 

de melhorias ergonômicas em um setor manutenção de equipamentos refrigeradores. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Pesquisar na literatura acadêmico-científica os caminhos frequentemente 

utilizados durante a Análise Ergonômica do Trabalho (AET); 

b) Identificar e implantar um caminho para AET que possa contribuir para a 

identificação dos principais desafios e oportunidades de melhorias em 

setores de manutenção;  

c) Compreender e documentar como se dão as práticas prescritas e 

cotidianas de trabalho em um setor de manutenção de equipamentos 

refrigeradores; 

d) Discutir quais os principais desafios e oportunidades presentes na 

atividade de manutenção de equipamentos refrigeradores em uma 

empresa na região sul do RS. 

 

1.2 Justificativa 

 

O setor de fabricação de bebidas corresponde a aproximadamente 4% do valor 

adicionado da indústria de transformação brasileira, conforme dados da PIA 2011 do 

IBGE (PIA-Empresa apud CERVIERI JÚNIOR et al., 2014), empregando cerca de 144 

mil pessoas no mercado formal, o que corresponde a 2,2% do pessoal ocupado na 

indústria de transformação do Brasil.  

Dentro de uma organização, a ergonomia contribui para aperfeiçoar a 

confiabilidade, a eficiência e a qualidade dos produtos e das operações industriais. 

Além disso, contribui na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, no sentido 

de manter a integridade dos colaboradores (IIDA E GUIMARÃES, 2016). Neste 

sentido, a ergonomia auxiliaria a compreender e reduzir riscos ergonômicos em 

empresas do setor abrangido e, mais precisamente na atividade de manutenção de 

refrigeradores e equipamentos.  

Siqueira (2014) expõe que a saúde do trabalhador deve estar entre as 

principais prioridades das organizações. Os riscos aos quais os trabalhadores podem 

estar expostos nos diversos postos de trabalho devem ser identificados, a fim de 

preservar sua integridade. Com isso, as empresas devem prover condições de 
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trabalho adequadas (mobiliário, iluminação, ruído, temperatura) para o desempenho 

de suas atividades.  

De acordo com Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-

OSHA, 2010) as tarefas executadas nas atividades de manutenção são associadas a 

perigos potenciais para a saúde dos trabalhadores. Porém, variam de acordo com 

cada tarefa executada. A manutenção envolve frequentemente trabalhos pouco 

habituais, tarefas não rotineiras e é repetidamente executada em condições 

excepcionais ao normal funcionamento das instalações, fazendo com que o 

trabalhador se exponha a alguns riscos diários.  

O Brasil possui diversas normas regulamentadoras (NR) em vigor com o intuito 

de reduzir os riscos de acidentes, doenças e outros agravantes no ambiente de 

trabalho, garantindo os requisitos legais sobre os aspectos de Saúde e Segurança 

Ocupacional. A NR17 é a Norma Regulamentadora que trata especificamente da 

Ergonomia, foi resultado da junta entre sindicatos e ergonomistas e patrocinada pelo 

Ministério do Trabalho. (GUEDIN; VERGARA, 2015) 

Embora a Ergonomia seja exigida por normas regulamentadoras, como a NR17 

que estabelece parâmetros que permitem a condições de trabalho com segurança e 

conforto, ainda assim há oportunidades no sentido de buscar mais contribuições para 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores, e com isso identificar caminhos mais 

adequados para Análise Ergonômica do Trabalho, bem como a sua aplicação. 

Sendo assim, um estudo que busque cobrir estas lacunas traria importantes 

contribuições para a área de manutenção de refrigeradores e equipamentos. 

 

1.3 Delimitação da pesquisa 

 

O estudo e aplicação da AET será realizado somente na empresa de 

distribuição de bebidas em questão e exclusivamente no setor de manutenção 

refrigeradores e equipamentos.  Assim sendo, extrapolações deste estudo para outros 

modelos de amostra podem exigir um novo trabalho com adequações.  

O estudo se propõe a somente analisar ergonomicamente o posto de trabalho 

na área de manutenção de refrigeradores e equipamentos, não necessariamente 

aplicando as medidas e melhorias encontradas no estudo em questão. É de extrema 

importância delimitar esse fator devido a restrições e processos que devem ser 
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seguidos dentro da empresa de estudo e a necessidade da mesma de analisar e optar, 

ou não, pela aplicação das melhorias encontradas. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em 6 capítulos dispostos da seguinte 

forma:  

Capítulo 1 apresenta a parte introdutória onde o assunto do trabalho é 

contextualizado. São apresentados também os objetivos gerais e específicos, 

justificativas da pesquisa, limitações e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 está disposto a revisão teórica que aborda sobre questões do 

setor de distribuição de bebidas, principais características e desafios do setor de 

manutenção, bem como princípios e conceitos da Ergonomia e da Análise Ergonômica 

e suas técnicas.  

O capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para realização do presente 

trabalho, os procedimentos utilizados para abordar à forma científica do estudo, e as 

ferramentas utilizadas para atingir os objetivos propostos.  

No capítulo 4 estão apresentados os resultados, onde estão dispostas as 

análises da coleta de informações, da aplicação das ferramentas cognitivas e físicas 

da ergonomia, assim como a discussão do trabalho. 

E por fim, o capítulo 5, onde são apresentadas as discussões referentes ao 

estudo e as conclusões do presente trabalho e o Capítulo 6, onde estão expostas as 

referências utilizadas para elaboração deste documento. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

Com a intenção de obter uma melhor abrangência do tema proposto, serão 

revisados os aspectos teóricos acerca dos principais conceitos que serão abordados 

ao longo do trabalho, como consumo e a distribuição de bebidas e a importância do 

setor de manutenção de refrigeradores e equipamentos. 

Este capítulo deverá atender o objetivo específico de pesquisar na literatura 

acadêmico-científica os caminhos frequentemente utilizados durante a Análise 

Ergonômica. Para tanto, optou-se por dividir a Revisão Teórica em três grandes 

seções, onde a primeira é a distribuição de bebidas, que abrange a segmentação da 

empresa em estudo, a segunda o setor de manutenção e por último a Análise 

Ergonômica. 

 

2.1 Compreendendo o consumo e distribuição de bebida 

 

O setor de bebidas industrializadas e sua cadeia produtiva consistem em 

agrupar seus processos em três principais conjuntos São eles fabricação, o 

fornecimento de insumos e, por fim, a distribuição do produto acabado até o ponto de 

venda. (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014). 

O Brasil, com uma produção de 13 bilhões de litros de cerveja, encontra-se em 

terceiro lugar no ranking de países que mais produzem e consomem cerveja no 

mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos da América. (SEBRAE, 2014) 

O mercado de bebidas abrange uma vasta variedade de produtos, sendo eles 

águas, chás, refrigerantes, sucos, isotônicos, energéticos e cerveja. Esse mercado de 

produção e consumo está ramificado por toda extensão do Brasil, gerando muitos 

empregos em todas as áreas de atuação, tanto nos campos de matérias de insumo, 

quanto na produção e distribuição dos produtos já industrializados.  

De acordo com a Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil 

(AFREBRAS), no ano de 2015 o setor de refrigerantes gerou mais de 60 mil empregos 

diretos. Essa movimentação gerou um faturamento de R$ 23,5 bilhões, tornando o 

Brasil o 2º país que mais consome refrigerantes, atrás somente dos Estados Unidos.  

A produção nacional tem o refrigerante e a cerveja como seus dois grandes 

produtos. Juntos, esses dois segmentos representam aproximadamente 82% do 
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volume produzido e 76% do valor total das vendas de bebidas no Brasil. Desta forma, 

a dinâmica do setor de bebidas no país é substancialmente dependente do 

desempenho desses dois segmentos. (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014). 

As cervejarias impactam outros setores econômicos, segundo o Sindicato 

Nacional da Industria da Cerveja (SINDICERV, 2018), que aponta que os setores do 

agronegócio, transporte, energia, veículos, alumínio e vidro, entre outros são 

impactados, principalmente pelas características das atividades.  Atualmente, nas 53 

unidades Fabris instaladas no Brasil, 2,7 milhões de pessoas são empregadas direta 

e ou indiretamente pelas indústrias dos insumos e da distribuição.  

 
Figura 1 Crescimento do Setor de Bebidas 2003 – 2016 

Fonte: Valter Silveira (2018) 

O grande crescimento deste setor, como mostrado na figura 1, é explicado pela 

grande capacidade produtiva destas empresas, que nos últimos anos ampliaram seus 

investimentos, tornando as indústrias muito mais fortes no mercado e trazendo com 

todo esse crescimento e transformação uma massa de novos empregos. Juntamente 

com todas as empresas conhecidas pelas grandes marcas, cresceu nestes últimos 

anos os números de cervejarias artesanais, o que ampliou ainda mais o crescimento 

do setor de bebidas.   

Em termos absolutos, o setor é responsável pela geração de dezenas de 

milhares de postos de trabalho e engloba muitos trabalhadores nas diversas áreas de 
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atuação, tanto nos setores fabris quanto nos centros de distribuição das bebidas 

produzidas. AFREBRAS (2014) 

 
Figura 2 Crescimento por ano de trabalhadores no Setor de Cerveja  

Fonte Claudio Ferreira/G1 

O grande crescimento de trabalhadores no setor de cerveja é explicado pelo 

fato do aumento do consumo de cervejas pelo país. De acordo com a Associação 

Brasileira Da indústria de Cerveja (CERVBRASIL, 2016), só em cervejarias, empregos 

cresceram mais que média geral da indústria do país.  O setor de cerveja está 

presente em mais de 50 grandes complexos industriais e 690 empresas cervejeiras, 

o que engloba cerca de 2,7 milhões de postos de trabalho – entre empregos diretos, 

indiretos e induzidos – ligados a esse mercado. 

O setor de distribuição de bebidas no país é imenso, onde podendo-se citar a 

empresa AmBev como a maior do segmento de bebidas na América Latina. Os 

números atuais mostram sua importância nas dimensões econômicas do país e até 

mesmo fora. Hoje a Ambev está presente em mais de 19 países e conta com 32 

cervejarias e maltarias no Brasil e possui mais de 30 marcas de bebidas sendo 

distribuídas por mais de 100 centros de distribuição diretos envolvendo. Ao todo, 

envolve mais de 35 mil colaboradores em todos os setores espalhados pelo Brasil. 

(AMBEV, 2018). 
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Nas organizações, é de extrema importância o cuidado com seus produtos e 

equipamentos. As indústrias de bebidas não ficam de fora deste panorama, onde seus 

bens de capital empregados, como dito por AFREBRAS (2014), consistem em 

tanques, filtros, equipamentos de geração de frio, carbonizadores (máquinas que 

injetam o gás carbônico no líquido), chopeiras, refrigeradores entre outros. Tais 

equipamentos são comuns a estas indústrias e estes equipamentos necessitam de 

cuidados perante a sua manutenção.  

 

2.2 Setores de manutenção: principais características 

 

Segundo Slack et al., (2009) a manutenção é uma parte importante da maioria 

das atividades de produção, sendo responsável pelos recursos e pela atenção da 

gerência de produção. A manutenção tem como suas principais características 

aumentar a confiabilidade das máquinas e equipamentos, garantir qualidade maior por 

mais tempo, custo de operações mais baixos e tempo de vida mais longo ao processo 

ou equipamento.  

A NBR 5462/94 – Confiabilidade e Mantenabilidade, define a mantenabilidade 

como a capacidade de um item ser conservado ou recolocado em condições de 

executar suas funções solicitadas, bem como mantendo suas condições de uso 

especificadas (ABNT-NBR, 1994).  

Muniz (2010) esclarece que a NBR 5462/94  

 

Define o que fazer, mas não estabelece os requisitos de como 
executar as atividades e tarefas. Mantenabilidade, na conceituação quanto a 
facilidades, ambientes, recursos e logística, força as organizações a 
desenvolverem suas próprias normas devido a inexistência de uma 
formulação dedicada à execução. 

 

Setores de manutenção tornam-se cada vez mais importantes no meio 

industrial, especialmente por garantirem mais vida útil as máquinas e equipamentos 

dispostos nas indústrias de produção. Neste contexto, a NBR 5462/94 estabelece 

níveis de manutenção, como as mostradas na figura 3 disposta abaixo.  
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Níveis de manutenção Descrição 

 
Preventiva 

Destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação no 
funcionamento de um componente ou item. Efetuada em intervalos 
pré-determinados 

 
Corretiva 

Manutenção ocorre após uma pane destinada a recolocar um item 
em condições de executar uma função requerida. 

 
Preditiva 

Ocorre para garantir a qualidade do sistema, mantendo-o sempre 
em bom funcionamento. Aplicando técnicas sistemáticas e 
analisando por meio de supervisões de amostras.  

Programada Efetuada de acordo com um plano programado de manutenção. 

 
Não programada 

Não é feita através de uma programação, mas sim quando a uma 
recepção de uma informação relacionado ao estado de um item.  

Figura 3 Níveis de Manutenção de acordo com NBR 5462/94 
Fonte: Adaptado de ABNT-NBR (1994) 

 

Como demonstrado na figura 3, todas as manutenções assumem uma 

determinada ação a ser tomada decorrente de falhas dos equipamentos. A 

manutenção preventiva é essencial dentro das indústrias, principalmente por garantir 

e controlar as falhas no desempenho de um equipamento e assim, aumentar 

efetivamente a confiabilidade para que os equipamentos operem sempre dentro das 

condições esperadas. Já a manutenção corretiva é aquela gerada pelo uso, onde o 

equipamento já apresenta falhas e é enviado a manutenção para então as falhas 

serem avaliadas e corrigidas.   

O nível de manutenção utilizada pelas organizações depende principalmente 

do percentual de custo-benefício. Para definir o nível é necessário um estudo de 

processos, onde irá se analisar cada etapa do trabalho para considerar a melhor 

manutenção a ser seguida no desempenho das atividades. Neste caso, devem ser 

avaliadas quantidade de equipamentos, informações e assim o tipo e número de 

manutenções a serem gerenciadas pela empresa. 

Cada área produtiva tem a sua própria Manutenção e Engenharia de Produção, 

possuindo uma equipe formada por mecânicos, serralheiros, hidráulicos, mecânicos 

de refrigeração e eletricistas. Estas áreas produtivas passaram a ter autonomia 

própria, sendo capazes de discernir qual a manutenções necessárias para as 

determinadas tarefas de manutenção. Isso faz com que a manutenção de máquinas 

deixasse de ser centralizada para ser descentralizada. (SOUZA, 2008). 
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2.3 Princípios e conceitos da Ergonomia 

 

A Associação Internacional de Ergonomia (IEA) adotou em 2000 a 

conceituação da Ergonomia (Fatores Humanos) como “entendimento das interações 

entre os seres humanos e sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e 

métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do 

sistema”. Neste contexto, os ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto e 

a avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas, de modo 

a torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. 

Segundo Iida e Guimarães (2016), a ergonomia busca reduzir consequências 

das atividades sobre os trabalhadores, procurando proporcionar saúde e segurança 

nas tarefas diárias desempenhadas, bem como reduzir fadiga, estresse, erros e 

acidentes.  

Conforme Turella et al., (2011), a ergonomia entre diversos outros fatores, 

auxiliam na motivação dos funcionários, proporcionando uma melhoria na relação do 

homem com seu ambiente de trabalho e assim, otimizar seus processos e interferir 

diretamente na qualidade e produtividade em geral. 

A ergonomia nas organizações deve ser vista como uma possibilidade de 

melhorar todas as situações de trabalho. Como ressaltado por Másculo e Vidal (2011), 

a ergonomia tem como foco as atividades de trabalho, bem como as condições em 

que os indivíduos realizam cada tarefa.  

Em 1972, Wisner considera que Ergonomia é “o conjunto dos conhecimentos 

científicos relativos ao homem e necessários para a concepção de ferramentas, 

máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, 

segurança e eficácia”.  

De acordo com Másculo e Vidal (2011), abrange três finalidades de atuação, 

sendo elas o foco nas atividades de trabalho, a finalidade na transformação positiva e 

o objeto da situação de trabalho. Onde buscam dentro destes tópicos abordar as 

atividades e tarefas desempenhadas pelos operadores e assim verificar melhores 

requisitos nas condições de execução das tarefas.  
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Figura 4 Finalidade da Ergonomia  

Fonte: Adaptado de Másculo e Vidal (2011) 

Pode-se averiguar por meio da Ergonomia múltiplos aspectos primordiais para 

a prevenção de passivos ocupacionais, dentre eles: a biomecânica do posto de 

trabalho, a organização do trabalho, o levantamento e priorização de risco, fatores 

físicos e psicossociais dos trabalhadores, dentre outros. (SIQUEIRA, 2014). 

A ergonomia conforme Dul e Weerdmeester (2004), 

 

Difere de outras áreas do conhecimento pelo seu caráter interdisciplinar e 
pela sua natureza aplicada. O caráter interdisciplinar significa que a 
ergonomia se apoia em diversas áreas do conhecimento humano. O caráter 
aplicado configura-se na adaptação do posto de trabalho e do ambiente às 
características e necessidades do trabalhador. 

 

Para Másculo e Vidal (2011), a Ergonomia atuou por muito tempo sobre a 

análise e adaptações das condições de trabalho, o que submerge esforços e custos 

consideráveis para operacionalizar correções. No entanto, tem mostrado atualmente 

seu campo de atuação principalmente na prevenção, e com menos custos e 

resultados bem mais efetivos. 

A saúde e segurança dos trabalhadores nas organizações vem tomando mais 

espaço. Muitos dos problemas encontrados pelos trabalhadores em seu dia a dia são 

fadiga muscular, estresse, dores de cabeça entre outros, e podem ser analisados e 

auxiliados com a ergonomia.  

Com isso, foram criadas ferramentas capazes de auxiliar o homem a projetar, 

preparar e padronizar seu ambiente de trabalho, analisando seu ambiente e 
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projetando melhores condições para desempenhar suas tarefas diárias, bem como 

também ser a matéria de estudos mais elaborados relacionados à saúde ocupacional 

ou medicina do trabalho (MASCULO e VIDAL, 2011). 

 

2.3.1 Antropometria 

 

Segundo Couto (2002), a antropometria é o estudo e o conhecimento das 

medidas humanas bem como a utilização delas. É de grande importância o 

conhecimento destas medidas para a determinação de vários aspectos relacionados 

aos postos de trabalho, visando à conservação de uma postura adequada ao homem. 

A antropometria está relacionada com os estudos da antropologia física ou 

biológica, que considera várias variáveis para avaliação do corpo, levando em conta 

os aspectos biológicos e genéticos e assim realizar a comparação entre eles.  

Assim como dito por Iida e Guimarães (2016), as indústrias necessitam saber 

as medidas antropométricas cada vez mais detalhadas principalmente por ela fazer 

parte de produtos e serviços que são para as pessoas e para o dimensionamento de 

projetos e sistemas.  

A antropometria é a ciência que estuda as medidas do corpo humano podendo 

ser elas medidas lineares e periféricas, para então definir diferenças de dimensões, 

força e tamanho entre indivíduos e grupos de indivíduos (Gomes Filho, 2006).  

Existem variações nas medidas do corpo humano, levando em conta as 

diferenças de cada indivíduo. Podendo ser elas variações étnicas, de sexo, 

crescimento, proporção corporal.  

As medidas antropométricas segundo Iida e Guimarães (2016) estão divididas 

em três categorias, sendo elas:  

• Estática: As medidas antropométricas estáticas levam em conta o corpo 

parado ou com poucos movimentos.  

• Dinâmica: as medidas dinâmicas medem o alcance dos movimentos, 

considerando o corpo em estado estático.  

• Funcional: Se aplica quando há uma integração de movimentos para 

realização de uma função, modificando os alcances.  
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2.3.2 Posturas 

 

A postura, como afirmado pelos autores Dul e Weerdmeester (2004), é 

determinada pela natureza da tarefa ou do posto de trabalho, podendo ser ela 

sentada, deitada ou em pé. 

Compreende-se por posto de trabalho o espaço ocupado por uma pessoa em 

uma empresa ou instituição qualquer, que desenvolva algum tipo de atividade. 

A análise dos postos de trabalho consiste principalmente no estudo das 

posturas e dos movimentos dos trabalhadores em determinado ambiente, levando em 

consideração as exigências físicas e cognitivas do trabalhador.  

 Segundo Iida e Guimarães (2016), esta análise deve partir do estudo da 

interface homem-máquina-ambiente, ou seja, verificar as interações que ocorrem 

entre o homem, a máquina e o ambiente. Muitas vezes o trabalhador assume posturas 

inadequadas devido ao projeto deficiente dos postos de trabalho, máquinas, 

equipamentos e até mesmo as exigências impostas pelas organizações.  

Algumas posturas são indicadas para determinadas tarefas, mas com a 

deficiência de projetos dos postos de trabalhos obrigam o operador a tomar posturas 

indevidas no desenvolvimento de suas tarefas cotidianas. Na figura abaixo são 

demonstradas algumas dores decorrentes de más posturas. 

 
Figura 5 Localização das dores, provocadas por posturas inadequada 

Adaptado de Iida e Guimarães (2016)  
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Posturas inadequadas por longos períodos podem provocar fortes dores 

localizadas em determinados conjuntos de músculos, como demostrado na figura.  

 

2.4 Desafios ergonômicos no setor de manutenção de equipamentos 

 

 O desconforto físico tem grandes chances de ser originado pela ausência 

destes conceitos ergonômicos no local de trabalho. Visto isso, quando aplicadas de 

forma adequada, as normas ergonômicas cumprem perfeitamente seu papel, pois a 

ergonomia visa a adaptação do ambiente de trabalho, das ferramentas e das 

condições fisiológicas e psicológicas do ser humano. 

Iida e Guimarães (2016) ressaltam que a Ergonomia contribui no intuito de 

melhorar as condições de trabalho, independentemente dos setores industriais. Em 

grande parte das organizações estas contribuições e resultados são alcançados de 

forma rápida e bem ampla sobre a coordenação de um especialista em ergonomia.  

Riscos ergonômicos são encontrados no setor de manutenção principalmente 

pela grande diversidade de tarefas. De acordo com Agência Europeia, para a 

Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA, 2010) as situações em que ocorrem 

operações de manutenção acabam envolvendo riscos específicos como, por exemplo, 

o contato com equipamentos ou instalações em funcionamento, sendo que estes vão 

além daqueles já associados aos diferentes ambientes de trabalho. No setor de 

manutenção os trabalhadores correm o risco de desenvolver doenças 

musculoesqueléticas, principalmente por trabalharem em posições incomodas e com 

objetos de difícil manuseio.  

Além do contato com os equipamentos, riscos como o do próprio ambiente de 

trabalho são comuns, como ruídos, iluminação inadequada, vibrações, entre outros. 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2010) destaca também 

que nestas atividades podem ocorrer perda da capacidade auditiva, mal-estar, 

estados febris e queimadura, podendo ainda originar doenças ou agraves na saúde 

como a surdez, doenças articulares, lesões musculoesqueléticas, contusão ou fratura, 

problemas respiratórios, doenças pulmonares ou eventuais alterações genéticas, bem 

como causar grande estresse psicológico e fadiga.  
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Todas as requisições do trabalho devem atender as necessidades cognitivas e 

físicas dos trabalhadores, exigindo do trabalhador apenas esforços que por ele for 

cabível.  

 

2.5 Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

 

Másculo e Vidal (2016) dizem que a AET é um conjunto estruturado e inter 

complementar de análises centradas e sistemáticas sobre determinadas tarefas 

desempenhadas por trabalhadores em empresas. Esta análise busca, já na fase 

inicial, levantar os fatos necessários para as demandas ergonômicas, procurando com 

isso diagnósticos e indicando métodos e técnicas para uma melhor análise e definição 

dos problemas.  

Para Abrahão et al., (2009), a AET é uma abordagem metodologia acerca da 

demanda estruturada em várias etapas, com o objetivo de abranger e transformar o 

trabalho. Permite assim mostrar a complexidade do trabalho exercido.  

As ponderações sobre o uso da AET no contexto de trabalho são de extrema 

importância vistas as oportunidades alinhadas, com grandes desafios que estão 

postos às ciências do trabalho e da saúde.  

Wisner, em 1966, esquematizou e formalizou a AET que inicialmente foi 

proposta por três pesquisadores franceses, Suzane Pacaud em 1949, Obrendame em 

1955 e Faverge logo após. (MASCULO e VIDAL, 2011) 

O modelo AET caracteriza-se em cinco etapas principais, que se encaixa mais 

adequadamente no que se convenciona como ergonomia de correção. De um modo 

geral, as etapas abrangidas durante a AET envolvem a identificação e a compreensão 

da demanda, análise da tarefa em questão, análise da atividade conforme ela de fato 

acontece. Na sequência se recomenda formular diagnósticos e propor 

recomendações. (IIDA e GUIMARÃES, 2016). 

Muitos autores ao longo dos anos aperfeiçoaram essas etapas conforme seus 

estudos. Na figura 6 pode-se observar algumas dessas mudanças. 
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Autores/Fonte Ano Etapas utilizadas na AET 

 
MORAES E 

MONT'ALVÃO 

 
2000 

1. Apreciação ergonômica 

2. Diagnose ergonômica 

3. Projetação ergonômica 

 
 
 

GUERIN ET AL 

 
 
 

2001 

1. Análise Da demanda  

2. Levantamento de Informações Gerais  

3. Análise da Tarefa 

4. Observação da Atividade 

5. Pré-diagnostico 

6. Diagnostico Global e Especifico  

 
 
 
 

MINISTERIO DO 
TRABALHO 

 
 
 
 

2002 

1. A análise da demanda e do contexto 

2. A análise global da empresa 

3. A análise da população de trabalhadores 

4. Definição das situações de trabalho a serem estudadas 

5. Estabelecimento de um pré-diagnóstico 

6. Observação sistemática da atividade 

7. O diagnóstico ou diagnósticos 

8. Validação do diagnóstico 

9. O projeto de modificações/alterações 

10. O cronograma de implementação das modificações/ 
alterações 

11. O acompanhamento das modificações/alterações 

 
 
 

VIDAL 

 
 
 

2003 

1. Petição – Preparação 

2. Construção Social - Instrução da demanda 

3. Demanda ergonômica 

4. Pré-diagnostico 

5. Diagnostico Ergonômico - Análise focada 

6. Projeto Participativo – Implementação 

7. Solução 

 
 
 

IIDA E GUIMARÃES 

 
 
 

2016 

1. Análise da demanda 

2. Análise da tarefa 

3. Análise da atividade 

4. Formulação do Diagnostico 

5. Recomendações Ergonômicas 

Figura 6 Etapas utilizadas para realização da AET 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

Como visto na Figura 6, podemos perceber que grande parte dos autores 

utilizam etapas parecidas, sempre dando importância principal para a análise da 

demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnostico e recomendações. 

Como dito por Iida e Guimarães (2016), a análise da demanda é a descrição 

da situação do problema, que é justificada com as necessidades de uma atuação 
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ergonômica. A análise da demanda procura sempre entender a natureza dos 

problemas ocorridos em meio as tarefas desempenhadas pelos trabalhadores.  

Abrahão et al., (2004) ressalta que a análise da tarefa é essencial para 

caracterizar os passos desenvolvidos durante as tarefas dos trabalhadores, assim 

como identificar e entender o que é solicitado ao trabalhador. Requer assim uma série 

de recursos que implica no domínio sobre os dados técnicos referentes as situações 

dos trabalhos nas organizações, bem como servir como base de elaboração de 

diagnósticos para a demonstração e interpretação de dados produzidos. 

Para Guerin et al., (2001), a análise da tarefa é um conjunto de prescrições e 

representações para o conhecimento concreto do trabalho, identificando e reduzir o 

trabalho inoportuno e aperfeiçoar seus meios. 

Ferreira e Righi (2009) descrevem a análise da atividade como uma etapa que 

considera a observação do trabalho efetivamente realizado através da observação 

das atividades mentais e físicas do trabalhador. As atividades mentais dizem respeito 

aos níveis de discernimento e interpretação das informações e com isso os níveis de 

tomada de ação e decisão do trabalhador em análise, como também dito Santos e 

Fialho (1997), nessa etapa, são examinados os procedimentos de trabalho, como os 

gestos e movimentos, modos operacionais e posturas. Com esses dados obtidos 

construir bases para o diagnóstico da operação de trabalho.  

Diagnostico, segundo Iida e Guimarães (2016), busca averiguar as causas que 

provocam o problema apresentado. São fatores que se referem ao trabalho e a 

empresa que influenciam na atividade.   

As recomendações ergonômicas dizem respeito as providências a serem 

tomadas diante das demandas encontradas, devendo ser bem especificadas e 

descrever todas as ações necessárias para solucionar os problemas encontrados.   

 

2.6 Algumas Técnicas úteis durante a realização de uma AET 

 

Muitos autores apresentam as mais diversas formas de abordagens 

metodológicas, técnicas e ferramentas para os fins que a ergonomia se propõe. Neste 

contexto, podemos salientar que existem diversas técnicas e ferramentas disponíveis 

para a realização de uma Análise Ergonômica. (Másculo, 2011). Dentre estas, estão 
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as técnicas e ferramentas para uma AET estão as técnicas baseadas na ergonomia 

cognitiva e ergonomia física (Iida e Guimarães, 2016; (Másculo e Vidal, 2011). 

 

2.6.1 Técnicas e ferramentas baseadas na Ergonomia Cognitiva 

 

Iida e Guimarães (2016) ressaltam que técnicas baseadas no comportamento 

tem origens psicológicas, observando processos de uma dada situação com enfoques 

cognitivos e avaliando as percepções dos indivíduos.  Esta técnica avalia as tarefas 

de acordo com as manifestações corporais externas que o indivíduo demonstra ao 

longo do desenvolvimento de suas tarefas.  

 

Para ABERGO, 

A Ergonomia cognitiva refere-se aos processos mentais, tais como 
percepção, memória, raciocínio e resposta motora conforme afetem as 
interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Os 
tópicos relevantes incluem o estudo da carga mental de trabalho, tomada de 
decisão, desempenho especializado, interação homem computador, stress e 
treinamento conforme esses se relacionem a projetos envolvendo seres 
humanos e sistemas. 

 

Para Iida (2016) e Carvalho (2011) existem algumas ferramentas mais usadas 

para observar, identificar e descrever as percepções cognitivas de cada indivíduo a 

cerca de uma determinada tarefa.  

 

Figura 7 Ferramentas da Ergonomia Cognitiva 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

Para realizar análises da Ergonomia cognitiva e comportamental, são 

necessárias ferramentas como observações diretas dos trabalhos, entrevistas, grupo 

de foco e questionários a fim de compreender como eles de fato agem e tomam suas 

decisões com base nas suas emoções e experiencias vividas diariamente.  

 

Ferramentas da 
Ergonomia Cognitiva

QUESTIONÁRIOS ENTREVISTAS GRUPO DE FOCO
OBSERVACÃO 

DIRETA 
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2.6.2 Técnicas e ferramentas baseadas na Ergonomia Física 

 

As técnicas e ferramentas baseadas na ergonomia física tem como objetivo 

identificar e analisar as dimensões e funcionamento do corpo em relação as tarefas 

desempenhadas. Segundo Iida e Guimarães (2016), diferentes posturas podem ser 

adotadas no comando de uma máquina, podendo haver mudanças bruscas. E esse 

tipo de movimentação nem sempre é perceptível somente pela observação, sendo 

assim necessário fazer o uso de ferramentas e técnicas especializadas para o registro 

e análise destas tarefas. São elas técnicas que avaliam posturas, técnicas que avaliam 

ritmo de trabalho e técnicas que avaliam manutenção de cargas. 

Existem diversas ferramentas que podem ser usadas para determinar posturas 

e movimentos. Algumas tem maior destaques como as dispostas na figura 8 

 
Figura 8 Ferramentas da Ergonomia Física 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

Com a utilização destas ferramentas, é possível averiguar, analisar e levantar 

as principais condições de trabalho.  

2.6.2.1 Técnica RULA 
 

Técnica Rapid Upper Limb Assessment (RULA) tem uma abordagem 

semiquantitativa. Foi desenvolvida por MC Atamney e Corlett (1993) com o intuito de 

avaliar a carga nos membros superiores do corpo aos riscos de perturbações 

musculoesqueléticas, atribuindo com essa análise pontuações de riscos como 

estabelecido pelos autores. 

RULA, segundo Praia et. Al (2013)  

Avalia a sobrecarga das tarefas realizadas e os riscos de agravos. 
Este método de avaliação é dividido em dois blocos de análise, o primeiro 

Ferramentas da 
Ergonomia Física

OWAS RULA NIOSH
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analisa os seguimentos do ombro, cotovelo e punho, o segundo aborda os 
seguimentos cervical, tronco e membros inferiores, cada bloco possui uma 
tabela correspondente. Avalia amplitude de movimento, postura de trabalho, 
tipo de contração e carga manuseada. 

As pontuações são baseadas nas observação e análises diretas da postura 

utilizada pelo operador, avaliando o trabalho exercido pelo músculo bem como as 

forças corporais. Para este objetivo, são utilizadas planilhas com graus de exposição. 

O corpo é dividido em dois grupos, sendo eles Grupo A que avalia os membros 

superiores (braços, antebraços e punhos) e Grupo B que avalia o pescoço, tronco, 

pernas e pés. Nas figuras 9 e 10, são representados os escores de segmentos do 

corpo, divididos entre o grupo A e o grupo B. 

 
Figura 9 Escores dos segmentos do corpo para o grupo A. 

Fonte: Adaptado de www.ergonomics.co.uk 
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Figura 10  Escores dos segmentos do corpo para o grupo B 

Fonte: Adaptado de www.ergonomics.co.uk 

A avaliação final resulta no cruzamento dos escores dos segmentos entre o 

Grupo A e o Grupo B na planilha do método Rula, como mostrado na figura 11. E 

assim, conforme resultados obtidos ao final da avaliação são recomendados ações.  
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Figura 11 Planilha Rula de Acompanhamento 

Fonte: Adaptado de Franz (2018) 
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De acordo com cada classificação encontrada, são representados os níveis de 

ação em função do potencial de dano ao sistema musculoesquelético. A pontuação 

determina qual o nível de ação a ser realizada a partir dos escores encontrados. 

 
Figura 12 Classificações para análise do método Rula 

 

A principal vantagem da utilização da técnica Rula é que ela permite avaliar de 

forma rápida mais trabalhadores, como também analisar maiores posturas dos 

membros juntas. 

2.6.2.2 Técnica OWAS 
 

A ferramenta Ovako Working Posture Analysing System (OWAS) foi 

desenvolvida por três pesquisadores finlandeses que trabalhavam em uma 

siderúrgica: Karku, Kansi e Kuorinka em 1977. Seu objetivo é avaliar 

semiquantitativamente a postura e a força adotada pelos trabalhadores. Os 

pesquisadores determinaram setenta e duas posturas típicas resultantes de diferentes 

combinações. (IIDA e GUIMARÃES, 2016). 

Conforme Másculo e Vidal (2011),  

 

A ferramenta OWAS oferece um método simples para análise das 
posturas de trabalho. Os resultados gerados são baseados no 
posicionamento da coluna, braços e pernas, além disso, o OWAS considera 
as cargas e forças utilizadas. A pontuação atribuída à postura avaliada que 
indica a urgência na tomada de medidas corretivas para reduzir a exposição 
dos trabalhadores a riscos. 

 

Cada postura adotada é descrita por um código de seis dígitos, ao qual é 

representado por posições do dorso, braços, pernas e carga. Como ilustrado na figura 

13.  



35 
 

 
Figura 13 Sistema OWAS para registro de posturas  

Fonte: Karhu, Kansi e Kuorinka (1977) 

Diferentemente do método Rula, o Owas avalia todas as posturas adotadas 

pelos operadores ao desempenhar suas tarefas. 

2.6.2.3 Técnica NIOSH 
 

A equação de NIOSH (National Institute for Ocupational Safaty and Health), foi 

desenvolvida para determina a carga máxima aconselhável a ser levantada por um 

operador em seu posto de trabalho para evitar riscos de lombalgia e problemas nas 

costas. (Másculo, 2011). 

De acordo com Diego-Mas (2015), a equação de Niosh calcula o peso limite 

recomendada através da fórmula (1):  

RWL = LC · HM · VM · DM · AM · FM · CM (1) 

Onde,  

• LC: carga constante = 23KG 

• HM: multiplicador horizontal 

• VM: multiplicador vertical 

• DM: multiplicador de distância 

• AM: multiplicador assimetria 
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• FM: multiplicador de frequência 

• CM: multiplicador de interface 

LC na equação da fórmula é a constante de carga e o restante dos termos do 

segundo membro da equação são fatores multiplicadores. O que tomam o valor 1 no 

caso de uma pesquisa das condições ideais, e valores mais próximos de 0 quanto 

maior o desvio das condições ideais. Assim, o RWL assume o valor de LC (23 kg) no 

caso de peso ideal. (IIDA E GUIMARÃES, 2016) 

A partir dos resultados da equação é possível estabelecer melhorias nas 

condições de levantamento de carga, assim como melhorar a pega de objetos e peças 

podendo assim evitar riscos e dores lombares.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A aplicação da Análise Ergonômica será realizada em campo, em uma empresa 

de distribuição de bebidas no setor de manutenção de equipamentos e refrigeradores, 

localizada no sul do Rio Grande do Sul. Partindo de uma pesquisa-ação que, segundo 

Tripp (2005), tornou-se atualmente um termo aplicado de maneira onde há uma 

tentativa de melhora e de investigação da prática dos trabalhos e com isso uma ação 

por parte dos indivíduos, a fim de aplicar nos processos as melhorias encontradas 

solucionar problemas de processo. 

Para atingir os objetivos do trabalho e organizar as ideias e seu planejamento, 

foi construído um quadro metodológico que apresenta as etapas e ferramentas a 

serem utilizadas para realização do estudo, como mostrado na figura 14. 

 
Figura 14 Quadro Metodológico 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Partindo do quadro metodológico, algumas ferramentas foram essenciais no 

desenvolvimento do presente trabalho. Foram seguidos cinco passos para atingir os 

objetivos do presente trabalho. A figura abaixo demonstra os quatro passos seguidos 

para a conclusão dos objetivos propostos. 

 
Figura 15 Passos metodológicos 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

3.1 Estabelecimento do marco teórico 

 

No primeiro momento, foi realizado uma pesquisa exploratória em bases 

acadêmico científicas, livros, periódicos e internet, ligadas a Ergonomia, Análise 

Ergonômica e Setor de Distribuição de bebidas, ligadas ao tema proposto e objetivos 

abrangidos pelo presente trabalho. Foram também utilizadas as ferramentas Word e 

Excel para o detalhamento do trabalho.  

A pesquisa exploratória, como dito por Raupp e Beuren (2006) é um 

aprofundamento dos conceitos das temáticas dos estudos, contribuindo para o 

conhecimento mais profundos e esclarecimento sobre as questões abordadas sobre 

o assunto.  

Esta etapa foi concluída no Referencial Teórico, onde apresentou-se os 

caminhos e etapas mais frequentes na realização da AET, bem como a investigação 

das principais oportunidades de melhorias ergonômicas em um setor manutenção de 

equipamentos refrigeradores.  

Após, foram realizadas visitas ao local de estudo, onde foi possível levantar 

dados através de uma entrevista não estruturada junto ao trabalhador da área. 

  

PASSOS 
METODOLOGICOS

Estabelecimento 
do marco teórico

Pesquisa de 
Campo

Análise 
Ergonomica do 

Trabalho

Discussão e 
Recomendações
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3.2 Pesquisa de Campo 

 

A pesquisa de campo consiste na observação, coleta, análise e interpretação 

de fatos e acontecimentos que ocorrem em um determinado ambiente.  

Para atingir este objetivo foi necessário entender e registrar todas as atividades 

e tarefas desempenhados pelo operador de manutenção da área e procedimentos 

existentes na empresa, descrever e documentar todas elas. Partindo disto, foi 

verificado como se dá efetivamente o trabalho de manutenção de refrigeradores na 

empresa em estudo.  

Para auxílio desta tarefa foi necessário fazer visita in loco, fotografar e filmar as 

atividades do trabalhador, assim como foram realizadas entrevistas e observar as 

tarefas desempenhadas pelo operador de manutenção. 

Com isso foram caracterizados o ambiente de trabalho e as demandas 

ergonômicas encontradas por meio destas ferramentas de análise.  

 

3.3 Análise Ergonômica 

 

A partir do referencial teórico e das pesquisas já documentadas no trabalho, foi 

escolhido o Autor IIDA E GUIMARÃES (2016) a partir de seu modelo bem estruturado, 

e por ser o precursor da Ergonomia no Brasil, utilizando de seu modelo para a Análise 

Ergonômica na empresa em estudo.  

Com base no autor escolhido, foi realizada a análise ergonômica seguindo as 

etapas do modelo proposto, sendo elas:  

1. Análise da demanda 

2. Análise da tarefa 

3. Análise da atividade 

4. Formulação do Diagnostico 

5. Recomendações Ergonômicas 

 

 Para auxiliar na realização da AET, foram utilizadas as ferramentas cognitivas 

e físicas para investigar os principais desafios e oportunidades de melhorias nos 

setores de manutenção de refrigeradores equipamentos.  
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3.4 Discussão e Recomendações 

 

Com base nos resultados obtidos, foi realizada uma discussão e 

recomendações de ações para melhoria no local sob estudo. Como a empresa em 

tudo não permite a aplicação das melhorias encontradas, será desenvolvido 

posteriormente um projeto formalizado para ser enviado formalmente a empresa para 

que haja análise e uma possível aplicação das oportunidades e melhorias encontradas 

no setor.  

  



41 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Ambiente de estudo - Setor de Manutenção  

 

A empresa em estudo conta com uma área própria para a realização da 

manutenção dos refrigeradores, onde encontram-se as ferramentas e equipamentos 

necessários para as diversas atividades desempenhas pelo trabalhador responsável.  

O ambiente de trabalho possui no total cerca de 109,77m² e contando com 

sete ambientes de trabalho. 

Abaixo encontra-se a planta baixa da sala de manutenção, bem como seu 

layout 3D.  

 
Figura 16 Planta baixa sala manutenção - Escala 1/100 
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Figura 17 Layout Sala Manutenção  
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 Como mostrado na figura 17, na área 1 de trabalho é realizado a manutenção 

das chopeiras, onde o operador de manutenção faz a limpeza dos bicos de saída de 

Chopp e pequenas manutenções preventivas. Está área conta com uma bancada de 

concreto com altura de 90cm. No posto de trabalho 2 encontra-se o setor de lavagem, 

onde é feita toda e qualquer limpeza necessária nos equipamentos, com 

desengraxante, lava-jato, vassouras, entre outros utensílios utilizados para a limpeza 

correta dos equipamentos. Na área 3 encontra-se o escritório, utilizado para fazer 

pedidos de equipamentos, abrir chamados para quaisquer necessidades, 

arquivamento de documentos e padrões de serviço. Nesta área está disposta uma 

escrivaninha, cadeira, um computador e um armário para arquivamento de 

documentos. O banheiro encontra-se na área 4, como mostrado na imagem, contando 

apenas com um vaso e um lavatório suspenso. Ao lado do banheiro está a área 5 a 

qual ficam todas as peças e ferramentas necessárias para a manutenção de diversos 

equipamentos, onde encontram-se estantes de madeira em todas as paredes da sala. 

Na área 6 – Assepsia, encontra-se balcões e pias onde são realizadas assepsia e 

conserto de peças de pequeno e médio porte. Já na área 7 encontra-se o local onde 

é realizado o teste de temperatura nos equipamentos refrigerados, onde eles são 
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testados na energia elétrica para verificar se o termostato está operando de forma 

correta. Na área 8 encontra-se o chuveiro e o lava-olhos de emergia para qualquer 

acidente com os produtos químicos utilizados para limpeza dos equipamentos.   

Abaixo encontram-se imagens de equipamentos utilizados dentro do setor de 

manutenção de equipamento e refrigeradores. 

 
Figura 18 Maleta de ferramentas 

Fonte: Autor (2018) 
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Figura 19 Área 8 - Chuveiro e lava-olhos 

Fonte: Autor (2018) 

 
Figura 20 Área 2 – Equipamentos utilizados para lavagem 

Fonte: Autor (2018) 
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O operador realiza suas atividades utilizando as ferramentas dispostas nas 

imagens acima. Desempenhando tarefas de manutenção preventiva e programada de 

chopeiras, separação de equipamentos para instalação nos clientes, 

acompanhamento de planilha, solicitações de envio de equipamentos para o descarte, 

visitação a clientes para resolver pequenos problemas nos refrigeradores e 

equipamentos, assim como a tarefa que foi objeto da AET, que é o processo de 

manutenção corretiva dos equipamentos que vieram dos pontos de venda 

apresentando problemas  e a lavagem destes para encaminhamento ao novo cliente.  

 

4.2 Desenvolvimento da Análise Ergonômica 

 

A AET, como já explicado no referencial teórico, busca analisar através da 

pesquisa de campo e da pesquisa exploratória os problemas ergonômicos 

enfrentadores pelo operador de manutenção, e com isso realizar e levantar possíveis 

melhorias no ambiente de trabalho para aumentar o bem-estar do trabalhador.  

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, foi seguido o modelo do autor 

IIDA e GUIMARÃES (2016), que seguem as etapas apresentadas a seguir:  

 

1. Análise da demanda 

2. Análise da tarefa 

3. Análise da atividade 

4. Formulação do Diagnostico 

5. Recomendações Ergonômicas 

 

Desta forma, para dar continuidade ao estudo, foi realizado inicialmente uma 

pesquisa de campo com o operador de manutenção para compreender e descrever 

suas atividades e tarefas cotidianas, dando assim início a AET. 

 

4.3 Análise Ergonômica 

 

4.3.1 Análise da Demanda 

 

A análise da demanda busca entender os principais problemas enfrentados e 

quais as naturezas destes diante das atividades desempenhadas pelo trabalhador. 



 

46 
 

Por meio das ferramentas da ergonomia cognitiva, como a observação direta 

das atividades do operador através da visita in loco, pode-se observar posturas 

inadequadas que possivelmente possam causar danos a saúde do operador. Notou-

se também a falta de uso de luva de proteção no processo onde o trabalhador retira 

componentes eletrônicos dos refrigeradores. As luvas de proteção protegem as mãos 

contra agentes abrasivos, cortantes, biológicos e químicos. Percebeu-se também a 

falta de uso de óculos de proteção, que evitam danos de perfuração dos olhos através 

de corpos estranhos como no corte de arames e cabos, no uso ferramentas e de 

agentes químicos que possam prejudicar a visão. Abaixo encontram-se imagens das 

observações. 

  
Figura 21 Trabalhador no posto de lavagem 

Fonte: Autor (2018) 
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Figura 22 Trabalhador no posto de lavagem retirando peças do equipamento 

Fonte: Autor (2018) 

Viu-se a partir destas constatações a necessidade de estudo do processo de 

lavagem dos refrigeradores e equipamentos diante das preocupações com as 

condições de trabalho do operador.  

 

4.3.2 Análise da Tarefa 

 

Para realização da análise da tarefa do processo de lavagem, foram realizadas 

entrevistas e visita in loco, para observação direta do operador de manutenção. Foi 

foi possível observar uma de suas principais tarefas no seu ambiente de trabalho e 

mapear seu processo de triagem e manutenção dos refrigeradores.  

O processo da tarefa está disposto no fluxograma e descrito seus processos 

abaixo: 
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Figura 23 Fluxograma Processo de triagem e manutenção dos refrigeradores 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 Para melhor entender o fluxo das atividades disposta da figura 12, segue 

explanação sobre cada etapa do processo:  

a) Chegada do caminhão de Marketing: Nesta etapa o trabalhador recebe e retira 

os equipamentos do caminhão que chegaram dos clientes apresentando 

problema ou recolhidos por motivos de Giro de Vasilhame.  

b) Triagem: A etapa de triagem é muito importante, pois é neste momento que 

todos os equipamentos serão analisados pela primeira vez. Por conta disto, o 

trabalhador deve olhar as condições físicas dos equipamentos, ano de 

fabricação e modelo. Caso o equipamento esteja muito enferrujado, modelo 

antigo ou sua idade foi muito elevada, o equipamento passa diretamente para 

descarte e sucata onde é enviado para a fábrica e é incinerado. Já os 

equipamentos em bom estado, mas apresentando apenas problemas de 

manutenção passam para a próxima etapa.  

c) Oficina: Os equipamentos em bom estado são redirecionados a oficina. 
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d) Teste de Temperatura: Nesta etapa os equipamentos são ligados a energia 

elétrica para verificar se o seu termostato está funcionando corretamente. 

Neste caso os equipamentos refrigeradores devem alcançar a temperatura 

negativa e caso não alcancem eles passam por manutenção corretiva no 

próprio local. Caso o problema persista ele volta para a fábrica para troca das 

peças defeituosas ou descarte. Quando a temperatura alcança o negativo os 

equipamentos estão prontos para a próxima etapa.  

e) Retirada de peças eletrônicas: Esta etapa é de extrema importância, pois como 

os equipamentos irão passar por uma lavagem. Todas as peças eletrônicas 

presentes nos equipamentos devem ser removidas para a limpeza. Neste 

processo é utilizado uma maleta com ferramentas como alicates, chave de 

fenda, chave Philips, chave allen entre outros.  

f) Lavagem: A etapa da lavagem serve para retirar todos os resíduos que estão 

impregnados nos equipamentos. Para a lavagem é utilizado um produto 

desengraxante, um lava-jato, vassouras e escovas para retirar todas e 

quaisquer sujeiras.  

g) Secagem: Após feita lavagem do equipamento, ele permanece na área de 

secagem por aproximadamente um dia, para que todos os componentes do 

equipamento sequem de forma adequada.  

h) Recolocação das peças eletrônicas: Com os equipamentos secos é possível 

recolocar todas as peças eletrônicas de volta, para na próxima etapa verificar 

seu funcionamento.  

i) Teste de temperatura 2: O equipamento passa então a um segundo teste de 

temperatura, para verificar se todos os componentes foram colocados de forma 

correta e se o equipamento está funcionando como no primeiro teste. Caso 

apresentar algum problema ele passara por manutenção rápida e se tudo 

estiver “ok” ele volta ao deposito.  

j) Deposito: Após todas as etapas realizadas o equipamento volta ao deposito, 

k) Retorna ao cliente: Toda as etapas do processo de manutenção corretiva dos 

equipamentos refrigeradores foram realizadas com o isso os equipamentos 

estão aptos a voltarem ao mercado de consumo, sendo assim redirecionados 

a novos clientes. 
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4.3.3 Análise da atividade 

 

A análise da atividade, como dito por Ferreira e Righi (2009) descrevem a 

atividade efetivamente realizada. Nessa etapa, foram verificados todos os 

comportamentos, gestos, movimentos e posturas do trabalhador perante a atividade 

do processo de lavagem. 

Com base no referencial teórico, foram utilizadas técnicas e ferramentas 

baseadas na Ergonomia Física e na Ergonomia Cognitiva. Por meio destas 

ferramentas, foi possível observar o operador desempenhando sua tarefa, bem como 

conversar sobre a sua atividade e tomar nota dela.  

Com as técnicas e ferramentas da ergonomia física foi possível verificar como 

o operador se posicionou, movimentou e quais as posturas e forças utilizadas por ele. 

Conforme visualização das atividades deste setor, foi constatado que o método RULA 

é uma das ferramentas de análise física mais adequadas para esta análise 

ergonômica. 

Foi possível analisar a carga nos membros superiores e do corpo aos riscos de 

perturbações musculoesqueléticas, e com isso gerar uma avaliação da atividade e dos 

esforços desempenhados pelo operador. Com os resultados obtidos foi possível 

diagnosticar os problemas, os desafios enfrentados pelo operador e recomendar 

ações para melhorar sua saúde e evitar agraves em seu ambiente de trabalho.  

De acordo com PAIM et al., (2016), a análise ergonômica verificará as 

condições ergonomicamente apropriadas de se realizar as atividades e juntamente 

com as análises do método RULA, avaliar e identificar posturas impróprias na 

execução de uma tarefa, visto que tais tarefas juntamente com outros fatores podem 

acarretar o aparecimento de problemas musculoesqueléticos, gerando inaptidão para 

o trabalho, absenteísmo entre outros.  

4.3.3.1 Análises RULA  
 

Para realizar a análise ergonômica de problemas posturais foi utilizado o 

método Rula. 

A análise é realizada levando em conta os lados do corpo separadamente. O 

processo de lavagem foi divido em três etapas para melhor análise das posturas, 

sendo elas: 
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• Etapa 1 - Lavagem da parte superior dos equipamentos 

• Etapa 2 - Lavagem da parte central 

• Etapa 3 - Lavagem da parte inferior dos equipamentos.  

Abaixo encontram-se imagens destas três etapas divididas.  

 
Figura 24 Etapa 1 - Lavagem superior do equipamento 

Fonte: Autor (2018) 
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Figura 25 Etapa 2 – Lavagem da parte central do equipamento 

Fonte: Autor (2018) 

 
Figura 26 Etapa 3 – Lavagem da parte inferior do equipamento. 

Fonte: Autor (2018) 
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Para cada uma das 3 etapas foram realizadas análises por meio da planilha 

Rula, como disposta na figura 11 do item 2.6.2.1 – Técnica Rula, avaliando as posturas 

no processo de lavagem. 

Abaixo encontram-se disposta as tabelas que analisam as fotografias, levando 

em consideração os lados esquerdos e direito do operador, cada movimentos e 

postura de seus braços, antebraços, punho, flexão do punho, pescoço, tronco, pernas, 

esforço muscular e carga, gerando os scores para avaliação dos riscos de cada etapa. 

 
Figura 27 Rula – Etapa 1: dados do lado esquerdo 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Figura 28 Rula – Etapa 1: dados do lado direito 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 
Figura 29 Rula – Etapa 2: dados do lado esquerdo. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Figura 30 Rula – Etapa 2: dados do lado direito 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 
Figura 31 Rula – Etapa 3: dados do lado esquerdo 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 
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Figura 32 Rula – Etapa 3: dados do lado direito 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

No método Rula os scores são divididos em classes, como mostrado na figura 

abaixo: 

 

Figura 33 Classificações para análise do método Rula 
Fonte: Elabora pelo Autor (2018) 

4.3.4 Formulação do Diagnostico  

 

A partir dos resultados obtidos através da análise do método Rula e dos scores 

obtidos através das tabelas, foi possível verificar as maiores incidências de score de 

cada lado do corpo, como demostrado nas figuras 34 e 35. 
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Figura 34 Incidências dos scores lado direito 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)  

 
Figura 35 Incidências dos scores lado esquerdo 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)  

Os gráficos de análises do lado direito mostram que as maiores incidências de 

score foram nas classificações IV e VI.  

Já do lado esquerdo como demostrado na figura 32, as maiores incidências 

foram nos scores IV e V.  
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Todos os scores, levando em conta o lado direito e o lado esquerdo nos 

demostram que é possivelmente sejam necessárias melhorias no ambiente e que é 

necessário investigar e propor mudanças imediatas, levando em consideração as 

classificações dos scores para o método Rula, como demostrado na figura 30 do item 

4.3.3.1 Análises Rula.  

Analisando separadamente cada etapa do processo de lavagem, pudemos 

perceber nas análises Rula, que a etapa 1 e a etapa 3 são classificados com os scores 

mais altos, como demonstrado nos gráficos a seguir.  

 
Figura 36 Etapa1 - Porcentagem de incidência de score  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 



59 
 

 
Figura 37 Etapa 2 – Porcentagem de incidências de score 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

 
Figura 38 Etapa 3 - Incidências de score 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018) 

É possível observar que operador de manutenção sofre riscos reais de lesões, 

principalmente quando vemos os resultados obtidos de incidências dos scores 

separados por etapas. Nas etapas 1 e 3, onde o operador fica nas posições 
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agachadas para realizar a lavagem da parte inferior do equipamento e ou com os 

braços erguidos para lavar a parte superior, são quando ele sofre maiores índices de 

classificações altas.  

São necessárias correções imediatas de suas posturas, visto que em grande 

parte de seus movimentos ele opera nestas posições por mais de 1 minuto, tanto 

agachado quanto com os membros superiores erguidos.  

Os membros que mais sofrem impacto com as posturas adotadas pelo 

operador são o tronco (coluna e pescoço) e superiores (braços e punhos).  

Com o método Rula foi possível confirmar informações já analisadas na 

observação direta. Considerando os fatores mencionados e todas as observações 

feitas ao longo deste trabalho, são dispostas recomendações mencionadas na seção 

a seguir. 

 

4.3.5 Recomendações Ergonômicas 

 

As recomendações ergonômicas buscam transformar as condições internas e 

melhorar as condições externas da tarefa, tornando-a mais flexível e incluindo os 

recursos do ambiente. 

Neste sentido algumas medidas devem ser tomadas, visando a melhoria do 

ambiente de trabalho.  

O operador de manutenção em seu processo de lavagem dos equipamentos 

fica realizando este processo por cerca de 10 minutos, onde esse processo de 

lavagem se repete de 5 a 10 vezes, pois ele necessita lavar entre 5 a 10 equipamentos 

por manhã. Levando em consideração os dados obtidos através da análise do método 

RULA, podemos perceber que este processo pode acarretar grandes riscos ao 

operador de manutenção, visto que cada postura adotada por ele está necessitando 

de investigação. 

Levando em conta as análises das etapas separadamente, pode-se notar que 

o operador sofre riscos, principalmente como observado na etapa 1, onde o operador 

necessita ficar com os braços e pescoço erguidos para que possa enxergar e 

posicionar o lava-jato até o local da limpeza, visto que o equipamento tem entre 1,80 

à 2m de altura fazendo com que o operador deva se erguer para conseguir realizar 

suas tarefas. Neste sentido o ideal seria que operador dispusesse de uma escada 
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plataforma com guarda corpo de aproximadamente 1 m, como demostrado na figura 

abaixo. 

 
Figura 39 Plataforma elevada com guardo corpo 
Disponível em: http://www.ecotel-telecom.com.br/  

Acesso em: 20/11/2018 

 

 Já na etapa 3, o operador necessita trabalhar agachado para alcançar a parte 

inferior dos equipamentos. Uma medida para melhorar o processo seria um 

prolongamento do cano do lava-jato, como demonstrado na figura abaixo. 
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Figura 40 Lança extensora para lava-jato 

Disponível em: https://www.leroymerlin.com.br/.  

Acesso em: 20/11/2018  

 

A lança extensora iria auxiliar muito no processo, fazendo com que o operador 

pudesse alcançar de forma rápida e sem desempenhar movimentos que possam lhe 

acarretar problemas futuros.  

Nas observações diretas do operador também foi percebido que ele não 

utilizava luvas e óculos de segurança no processo em que ele retira as peças 

eletrônicas dos refrigeradores. Estes itens de EPI’s são de extrema importância, 

principalmente por garantirem que o trabalhador não sofra cortes nas mãos e não 

sofra nenhum dano a sua visão.  

Outro fator que poderia melhor o ambiente de trabalho seria a realização de um 

tempo de descanso, alternado entre outras atividades, para que assim pudesse aliviar 

as tensões produzidas pela repetição de tarefas na mesma posição e por longos 

períodos no mesmo processo. 

  

https://www.leroymerlin.com.br/
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ergonomia, de forma geral, aborda sobre melhorias e adaptação dos postos 

de trabalho às características dos trabalhadores. O desenvolvimento de um bom 

trabalho depende de um conjunto de medidas para tornar o ambiente mais propicio e 

adequado aos trabalhadores, fornecendo uma maior segurança e melhorando a 

satisfação e qualidade de vida no ambiente em que está inserido. 

Por meio de pesquisas na literatura acadêmico-científica, encontrou-se 

caminhos frequentemente utilizados durante a AET. Foi possível compreender e 

documentar as práticas cotidianas do trabalho no setor de manutenção de 

equipamentos e refrigeradores e assim descrever as oportunidades de melhoria no 

setor, atingindo assim os objetivos propostos. 

Com base nesses princípios, o estudo propõe possíveis alterações no posto de 

trabalhado, visando o bem-estar do trabalhador, indicando processos críticos e 

buscando melhorias através das ferramentas cognitivas e físicas.  

Para isso, fez-se necessário visitas in loco para analisar as práticas cotidianas 

do trabalhador e verificar todas as possíveis melhorias através da análise ergonômica, 

que se mostrou eficiente em identificar agraves. 

Foi possível constatar através dos resultados obtidos que há possibilidade de 

melhorias em seu ambiente de trabalho. Neste sentido, algumas recomendações 

foram citadas, como a utilização de uma plataforma elevada com guarda corpo para 

auxiliar em seu processo de lavagem dos equipamentos, assim como a utilização de 

uma lança extensora de lava-jato para melhorar seu alcance nas partes inferiores dos 

equipamentos.  

Os resultados apresentados até aqui podem afirmar que os objetivos almejados 

neste trabalho foram alcançados. Com este, pretendia-se investigar as principais 

melhorias ergonômicas em um setor manutenção de equipamentos e refrigeradores. 

Vale novamente ressaltar que cabe a empresa avaliar a viabilidade de implementação 

deste estudo. 



 

64 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABRAHÃO, Júlia Issy et al. Introdução à ergonomia. São Paulo: Edgard Blücher, 

2009. 

AMBEV. Disponível em: < https://www.ambev.com.br/ /> Acesso em: 05 junho 2018. 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Manutenção segura – 

indústria alimentar e de bebidas. Disponível em: <https://osha.europa.eu/pt/tools-and-

publications/publications/e-facts/efact52/view> Acessado em: 27 maio 2018. 

ARAUJO, I. M. & SANTOS, C. K. Manutenção Elétrica Industrial. Rio Grande do Norte: 

UFRN,2005. 

Associação Brasileira de Manutenção - ABRAMAN. (2013). Documento Nacional 

2013: A situação da manutenção no Brasil (resumo). Bahia. 23p 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NBR 5462: Confiabilidade e 

mantenabilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994 

ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE REFRIGERANTES DO BRASIL – 

AFREBRAS. Disponível em: <http://afrebras.org.br/> Acesso em: 10 junho 2018. 

CERVIERI JÚNIOR, Osmar et al. O setor de bebidas no Brasil. BNDES Setorial, Rio 

de Janeiro, n. 40, 2014. 

CERVBRASIL. Anuário. 2016. Disponível em: 

<http://www.cervbrasil.org.br/novo_site/anuarios/CervBrasil-Anuario2016_WEB.pdf>. 

Acesso em: 24 de novembro de 2018 

Diego-Mas, Jose Antonio. Avaliação ergonômica do levantamento de carga usando a 

equação de Niosh. Ergonauts, Universidade Politécnica de Valência, 2015. [consultar 

24-11-2018]. Disponível online: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-

ayuda.php 

Dul, J., Weerdmeester, B. Ergonomia prática. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 

2004. 

FALZON, P. Natureza, objetivos e conhecimentos da ergonomia: elementos de uma 

análise cognitiva da prática. In: FALZON, P. (Ed.). Ergonomia. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2007. p. 3-19. 

FERREIRA, Prof. Dr. Mario S; RIGHI, Prof. Dr. Carlos Antônio Ramires. Análise 

ergonômica do trabalho. PUCRS- março, 2009. 

 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php


65 
 

FRANZ, Prof. Dr. Luís Antônio Dos Santos. Método Rula. 01 mar. 2015, 30 agosto 

2015. 32 p. Notas de Aula. Método Rula, tabelas acompanhamento. 

GOMES FILHO, J. Design do objeto: bases conceituais. São Paulo: Escrituras Editora, 

2006. 

GUÉRIN, François et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da 

ergonomia. Edgar Blucher, 2001 

IIDA, Itiro. Ergonomia: Projeto e Produção. São Paulo: Blucher, 3ª edição., 2016. 850 

p. 

MÁSCULO, Francisco Soares; VIDAL, Mario César. Ergonomia: Trabalho adequado 

e eficiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 1 ed., 2011. 648 p 

Mc ATAMNEY, L., Corlett N., RULA: A survey method for the investigation of work-

related upper limb disorders, “Applied Ergonomics” 1993; 24: 91-92 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Manual de aplicação da norma 

regulamentadora nº 17. 2.ed. Brasília: MTE/SIR, 2002. 

MORAES, A. de; MONT’ALVÃO, C. Ergonomia: conceitos e aplicações. Rio de 

Janeiro: 2AB, 2000. 

MUNIZ, R. P. D. Requisitos de mantenabilidade na execução dos serviços de 

manutenção. Dissertação do Programa de Pós-Graduação de Engenharia de 

Produção, UFRGS, 2010. 

PRAIA et al. Risco ergonômico em costureiras da indústria de confecções de Coari - 

AM. Revista Pesquisa em Fisioterapia. 2013 Dez;3(2):107-117 

RAUPP, F.M.; BEUREN, I.M. Metodologia da pesquisa aplicável às ciências sociais. 

In. BEUREN, I.M. (Org.). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: 

teoria e prática. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2006. Cap.3, p.76-97. 

SANTOS, W.B.; COLOSIMO, E. A.; MOTTA, S. B. Tempo ótimo entre manutenções 

preventivas para sistemas sujeitos a mais de um tipo de evento aleatório.  Gest. Prod., 

São Cralos, v. 14, n, 1, p. 193-202, 2007 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Agronegócio. 

Potencial de Consumo de Cervejas no Brasil. 2014. 

SINDICERV. Sindicato Nacional Indústria da Cerveja. O setor em Números. 2018. 

Disponível em: <http://www.sindicerv.com.br>. Acesso em: 24 novembro de 2018. 

 



 

66 
 

SILVEIRA, Valter. Ambev ABEV3 mira segmento premium e se beneficia de fator 

sazonal em 2018. Disponível em: < https://janusinvestimentos.com/ideias-

rapidas/ambev-abev4-mira-segmento-premium-e-se-beneficia-de-fator-sazonal-em-

2018/> Acesso em: 27 de maio de 2018. 

SIQUEIRA, Otávio Cardoso. Análise ergonômica do posto de trabalho do operador de 

produção em uma indústria de injeção plástica utilizando o método Rula (Rapid Upper 

Limb Assessment). 2014. 71 f. Monografia (Especialização) - Curso de Engenharia de 

Segurança do Trabalho, Construção Civil, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Curitiba, 2014. Disponível em: 

<http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3821/1/CT_CEEST_XXVI_2014

_27.pdf>. Acesso em: 20 maio 2018. 

SOUZA, J. B. Alinhamento das estratégias do Planejamento e Controle da 

Manutenção (PCM) com as finalidades e função do Planejamento e Controle da 

Produção (PCP): Uma abordagem Analítica. 2008. 169 f. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus 

Ponta Grossa. 

SLACK, N. et al. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educ. Pesqui. 2005, 

vol.31, n.3, pp.443-466. ISSN 1517-9702.   

TURELLA, K. T.; GUIMARAES, J. C. F.; SEVERO, E. A.; ESTIVALET, V. L. Ergonomia 

no processo produtivo: estudo de caso em uma indústria da Serra Gaúcha. In: XVIII 

Simpósio de Engenharia da Produção, SIMPEP, 2011, Bauru, Anais. 


