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RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre uma análise ergonômica realizada no setor de produção de uma 

indústria alimentícia do setor de bebidas. Seu objetivo foi avaliar os riscos ergonômicos 

existentes e propor melhorias para eliminá-los ou reduzi-los, de modo a proporcionar maior 

conforto e qualidade de vida.  Através da utilização da metodologia da Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET), foram observados problemas de naturezas diversas, como: trabalho em pé em 

tempo integral, inadequação de temperatura ambiente, inadequação das bancadas de trabalho, 

posturas forçadas, transporte manual de cargas, dentre outros. Para tais problemas, melhorias 

foram propostas a fim de contribuir para melhorar as condições de trabalho, impactando 

positivamente na saúde dos trabalhadores e produtividade da empresa, evitando desperdícios e 

colaborando para que a empresa trabalhe de acordo com os preceitos das normas 

regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. 

 

 

Palavras-Chave: Ergonomia. Cervejaria. Segurança do Trabalho. Riscos 

Ergonômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The work presents an ergonomic analysis carried out in the production sector of a food industry 

in the beverage sector. Its objective was to assess the existing ergonomic risks and propose 

improvements to eliminate or reduce them, in order to provide greater comfort and quality of 

life. Through the use of the Ergonomic Analysis of Work (AET) methodology, problems of 

various kinds were observed, such as: standing work full time, inadequate ambient temperature, 

inadequate work benches, forced postures, manual cargo transportation, among others. For such 

problems, improvements were proposed in order to contribute to improving working conditions, 

positively impacting the health of workers and the company's productivity, avoiding waste and 

collaborating so that the company works according to the precepts of the regulatory standards 

of safety and medicine of work. 

 

Keywords: Ergonomics. Brewery. Workplace safety. Ergonomics Risks. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do isolamento social provocado pela disseminação do Covid-19 no ano de 2020, 

diversas empresas sentiram a queda das vendas e o impacto social. No entanto, no setor de 

bebidas, ocorreu o contrário. De acordo com a maior fabricante de bebidas do Brasil, a Ambev, 

somente até o mês de outubro de 2020, as vendas de cerveja no país aumentaram 25,4%. 

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, dados do IBGE demonstram que o 

setor de bebidas no Brasil cresceu 5.1% até o mês de novembro de 2020.  

Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2017), cervejas e 

refrigerantes respondem por quase 80% do volume produzido e por cerca de 75% das vendas 

da indústria de fabricação de bebidas.  

De acordo com dados do BNDS (Banco Nacional do Desenvolvimento), no ano de 2014, 

a produção da indústria brasileira de bebidas cresceu proporcionalmente mais do que o produto 

interno bruto. Ainda de acordo com a instituição, a produção da indústria brasileira de bebidas 

é destinada principalmente para o consumo interno, são desprezíveis os coeficientes de 

exportação e importação. Esta agência atribui como favorecedores a este crescimento o clima 

tropical do país e sua população jovem, que incentivam o consumo de bebidas geladas.  

No entanto, o alto índice de produção tem seu preço. De acordo com Artur Bueno de 

Camargo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores das Indústrias de 

Alimentação de Afins (CNTA, 2014), as empresas líderes do mercado batem recorde de 

reclamações trabalhistas na Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. As principais 

reclamações são o excesso de jornada de trabalho, exposição dos trabalhadores a poeiras e 

agentes químicos, falta de pagamento de horas extras, grande incidência de lesões por esforço 

repetitivo e assédio moral. Entre a maioria das queixas relacionadas aos acidentes de trabalho 

estão situações que envolvem cortes, quedas, queimaduras, intoxicação, esmagamentos e 

traumas psicológicos. 

Assim sendo, este projeto se justifica em realizar uma análise ergonômica para avaliar 

quais os riscos presentes no setor de produção de uma indústria cervejeira e como mitigá-los 

e/ou eliminá-los. 

 

1.1 Tema 
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Levando em consideração a importância de reduzir as doenças ocupacionais e 

acidentes de trabalho, assim como promover maior conforto e segurança aos trabalhadores, este 

projeto tem como tema a análise ergonômica no setor de produção de uma indústria cervejeira. 

 

1.2 Questões da Pesquisa 

 

1.2.1 Questão Central 

 

A questão central desta pesquisa foi identificar quais os riscos ergonômicos e outros existentes 

no setor de produção de uma indústria cervejeira e quais as oportunidades de melhoria para 

eliminá-los ou reduzi-los. 

 

1.2.2 Questão Específicas 

 

a) Serão respondidas as seguintes questões pela pesquisa bibliográfica: 

● O que é ergonomia? 

● Quais são os domínios de especialização de ergonomia?  

● O que é uma análise ergonômica do trabalho? 

● Qual é a importância da adequação dos fatores ambientais na atividade de 

trabalho? 

● Quais são os riscos biomecânicos presentes em uma cervejaria? 

b) Serão respondidas as seguintes questões pela pesquisa de campo: 

● Quais são os maiores riscos ergonômicos existentes no setor de produção de 

uma indústria cervejeira? 

● Quais são as boas práticas adotadas pelas cervejarias para eliminar aos riscos 

ergonômicos? 

● Quais as não conformidades em relação às normas regulamentadoras de 

segurança e medicina do trabalho existentes no setor de produção de uma 

indústria cervejeira? 

 

1.3 Delimitação do estudo 

Neste item é apresentado o escopo do projeto, considerando os aspectos: temporal, tipo 

de empresa e teórico. 
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Delimitação temporal: O estudo foi realizado tendo como base as informações coletadas 

entre março e dezembro de 2020, durante um cenário de pandemia de covid-19. O cenário 

descrito foi prejudicial ao acesso à empresa e ao quantitativo de livros para pesquisa.  

Delimitação quanto ao tipo de empresa: as informações coletadas na pesquisa de campo 

foram obtidas somente na empresa onde o estudo foi realizado, não sendo possível a visita a 

outras cervejarias. 

Delimitação teórica: O estudo aborda a apreciação ergonômica no setor de produção de 

uma indústria cervejeira, não levando em considerações os outros setores da empresa. 

 

1.4 Justificativa do estudo 

 

A Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho 

(FUNDACENTRO, 2019) declarou que nos anos de 2012 até 2018, o Brasil registrou 16.455 

mortes e 4.5 milhões de acidentes. Os gastos com benefícios acidentários corresponderam à 

R$79 bilhões de reais. De acordo com os dados do INSS, analisados pelo Observatório de 

Segurança do Trabalho, de 2007 até 2018, a subnotificação para acidentes de trabalho que 

resultaram em afastamento previdenciário é muito alta. Em razão da inexistência de outra 

métrica para os casos em que não há afastamento do trabalho, esta é, por aproximação, a melhor 

forma de estimar subnotificações. O gráfico 1, abaixo, melhor ilustra a situação mencionada. 

 

Gráfico 1– Estimativa de Subnotificações de Acidentes do Trabalho 

 

Fonte: Observatório de Segurança do Trabalho (2007-2018) 
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Nas indústrias cervejeiras, os auxílios-doença, tanto acidentários quanto previdenciários 

são altos para a categoria, como pode ser observado no gráfico 2, a seguir. 

 

Gráfico 2 – Auxílios-doença na fabricação de malte, cervejas e chopes 

 

Fonte: Adaptado do Ministério da Fazenda. Acompanhamento Mensal dos Benefícios Auxílios-Doença 

Acidentários Concedidos segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) – 2013 a 2019. 

 

Sobre os dados referentes a acidentes durante feriados no Brasil, nos anos de 2016 até 2018, 

o Observatório de Segurança do Trabalho afirma que o Carnaval é o feriado em que mais se 

acidentam funcionários no país. É importante destacar que diferente da maior parte dos 

serviços, as cervejarias funcionam durante todo o período do feriado de Carnaval em ritmo mais 

intenso.  

 De acordo com o Observatório de Segurança do Trabalho, no Brasil, de 2012 até 2018, 

as doenças mais frequentes registradas para afastamentos acidentários (B91) são dorsalgia e 

lesões no ombro, somando 38% do total de doenças, como pode ser visto a seguir, no gráfico 

3. 
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Gráfico 3 - Tipos de doenças B91 (2012-2018) 

 

Fonte: Observatório de Segurança do Trabalho (2012-2018) 

 

O Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Trabalho em 2019 destacou que a 

ocupação mais frequentemente citada em notificações de acidentes de trabalho de 2012 até 2018 

foi a de Alimentador de Linha de Produção. Esse cargo é o de maior quantidade nas cervejarias 

do Brasil. 

De acordo com Dul e Weerdmeester (2004) a ergonomia pode contribuir para solucionar 

problemas, tendo como objetivo melhorar a segurança, saúde e a deficiência no trabalho, assim 

como proporcionar ao homem condições que sejam favoráveis, com o intuito de torná-lo mais 

produtivo.  

Em seu artigo, Caroline Rorato (2007, apud PRATES 2007) afirma que a questão da busca 

pela qualidade de vida no trabalho está ligada a melhoria da produtividade; de maneira que os 

esforços para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, devem atender às necessidades de 

produção da organização; e ser adaptado às exigências das tarefas almejando uma otimização 

do conforto, da segurança e da eficácia. Desta forma, ao conscientizar o trabalhador a usufruir 

os benefícios dos postos de trabalho, certificando-se que o trabalhador permanece seguro e 

confortável, pode-se dar a condição deste ser mais produtivo e eficiente em suas atividades. 

Caroline Rorato (2007, apud CONTE 2003) declara que a qualidade de vida no trabalho 

visa facilitar e satisfazer às necessidades do trabalhador no desenvolvimento de suas atividades, 

uma vez que as pessoas são mais produtivas quanto mais estiverem satisfeitas e envolvidas com 

o próprio trabalho. De acordo com a autora, pode-se obter uma melhora na satisfação do 
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colaborador, considerando-o como sujeito de seu trabalho e não objeto de trabalho. Deste modo, 

cria-se uma valorização humana mais estratégica, elabora-se planos de incentivo, através da 

comunicação e benefícios, contribuindo para minimizar os efeitos das crises, potencializando o 

sentimento de orgulho e autoestima em relação à empresa. 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

 

Este item inicial inclui a apresentação do tema, as questões de pesquisa e sua 

relevância. 

No capítulo 2 é descrito o referencial teórico adotado. A revisão de literatura apresenta 

os tópicos sobre o que é ergonomia, os tipos de ergonomia, os riscos ergonômicos existentes 

em uma indústria cervejeira, bem como o relacionamento entre eles. 

No capítulo 3 é explicada a metodologia de pesquisa utilizada e os procedimentos 

utilizados na revisão de literatura e na pesquisa de campo, além de ferramentas para a análise 

ergonômica do trabalho 

No capítulo 4 é compartilhado o estudo de caso e os riscos existentes no setor de 

produção da cervejaria. 

No capítulo 5 são compartilhadas as melhorias propostas para eliminá-los e/ou reduzir 

as não conformidades em relação às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

No capítulo 6 são formuladas as conclusões do projeto. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo são apresentadas as respostas às questões de pesquisa bibliográfica. 

 

2.1 Indústria Cervejeira  

  

Garrett Oliver (2012), um importante mestre cervejeiro mundial, afirma que o processo de 

fermentação fora descoberto a cerca de 30 mil anos atrás e estima-se que o conhecimento de 

bebidas fermentadas surgiu de forma acidental por povos antigos simultaneamente. De acordo 

com os relatos levantados por Suzigan (2000), a cerveja fora trazida para o Brasil pela família 

real portuguesa em 1808, importada diretamente das cervejarias europeias.  
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Para Morado (2011), a revolução industrial tem grande contribuição na história da cerveja, 

pois foi quando começaram a surgir diversas fábricas cada vez maiores pela Inglaterra e 

Alemanha, muito devido aos avanços tecnológicos que foram decisivos no processo de 

produção e distribuição do líquido. 

 Em 1516 foi promulgada, a Reinheitsgebot, conhecida como Lei da Pureza, que proibia 

a utilização de outros ingredientes que não fossem a água, a cevada, e o lúpulo (CERVEJAS 

DO MUNDO, 2016). Outro avanço aconteceu em 1876, quando Louis Pasteus descobriu o 

processo de pasteurização, possibilitando a conservação da bebida por um período maior de 

tempo. (CERVEJAS DO MUNDO, 2016) 

 Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores e também consumidores de cerveja. 

Sendo o terceiro país que mais aproveita a bebida em volume, representando 6.8% do mercado 

mundial. Economicamente, este setor emprega 2.7 milhões de pessoas e representa 1.6% do 

PIB nacional (CERVBRASIL, 2018). 

 Mais precisamente no Rio de Janeiro, é possível ver de maneira clara como este 

segmento caminha para o módulo craft, para cervejas caseiras/artesanais/especiais. A cidade de 

Petrópolis foi denominada a capital estadual da cerveja, em 14 de julho de 2017 pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) devido à notoriedade de eventos, 

grupos e cervejarias instaladas na cidade. 

Os eventos mais notórios são a Bauernfest e o Deguste. A primeira reúne milhares de 

pessoas todos os anos para comemorar a colonização germânica em torno de muita gastronomia 

típica e cerveja. Já o segundo consiste em um festival que reúne as melhores microcervejarias 

e cervejeiros caseiros de Petrópolis em um ambiente onde cada expositor pode ofertar suas 

melhores receitas.  

 

2.2 Ergonomia 

 

A professora e autora Marilene Verthein (2000), cita o médico e escritor italiano 

Bernardino Ramazzini, que elaborou em 1700 um livro, denominado De morbis artificum 

diatriba, conhecido em português como doença dos escribas ou cãibra dos escrivães. Esse seria 

o primeiro registro de doenças ocupacionais e da evidência de LER e DORTs. Ainda para a 

professora, o médico relata que posições forçadas e inadequadas do corpo vão produzindo, com 

o tempo, enfermidades corporais. 
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 Wilma Silvestre (2019), afirma que o nascimento da disciplina Ergonomia está 

relacionado à II Guerra Mundial, quando são constatadas as consequências da relação do 

homem com a máquina. Na década de 60, os estudiosos passaram a analisar não apenas as 

atividades desenvolvidas no militarismo, mas olhando para todos os tipos de serviço. Já na 

década de 80, novos campos são explorados com a interação homem- máquina informatizada 

em atividades laborais e pessoais. 

A International Ergonomics Association (IEA, 2000), buscou a definição na etimologia da 

palavra ao afirmar que a palavra ergonomia - “a ciência do trabalho” deriva do grego ergon 

(trabalho) e nomos (leis). Indo mais além, foi feita a relação com os fatores humanos, que 

influenciam diretamente no estudo, indicando que a ergonomia é a disciplina científica 

preocupada com a compreensão das interações entre humanos e outros elementos de um 

sistema. Sobre a profissão, a associação indica que aplica teoria, princípios, dados e métodos 

para projetar a fim de otimizar o bem-estar humano e geral desempenho do sistema. 

Já para Grandjean (1998), ergonomia pode ser definida de várias formas, mas de maneira 

simplificada é definida como sendo o estudo da configuração do trabalho adaptado ao homem. 

Em seu livro, Guérin et al. (2001), destaca que a ergonomia tem a finalidade de não 

permitir a concepção de situações de trabalho que alterem a saúde dos operadores, e nas quais 

estes possam exercer suas competências ao mesmo tempo num plano individual e coletivo e 

encontrar possibilidades de valorização de suas capacidades. 

Segundo a Sociétê d’ergonomie de langue française (1970) a ergonomia pode ser definida 

como a adaptação do trabalho ao homem ou, mais precisamente, como a aplicação de 

conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários para conceber ferramentas, 

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

eficácia. 

Wisner (1972) declarou que Ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos relativos 

ao homem e necessários para conceber ferramentas máquinas e dispositivos que possam ser 

utilizados com o máximo de conforto, de segurança e eficácia. 

 

2.2.1 Domínios de Especialização de Ergonomia 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia, pode-se dividir a ergonomia em três 

tipos de domínios de especialização: 
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 Ergonomia física: está relacionada com às características da anatomia humana, 

antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação a atividade física. Os 

tópicos relevantes incluem o estudo da postura no trabalho, manuseio de materiais, 

movimentos repetitivos, distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, 

projeto de posto de trabalho, segurança e saúde. 

 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. 

 Ergonomia organizacional: concerne à otimização dos sistemas sociotécnicos, 

incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de processos. Os tópicos 

relevantes incluem comunicações, gerenciamento de recursos de tripulações (CRM 

- domínio aeronáutico), projeto de trabalho, organização temporal do trabalho, 

trabalho em grupo, projeto participativo, novos paradigmas do trabalho, trabalho 

cooperativo, cultura organizacional, organizações em rede, teletrabalho e gestão da 

qualidade. 

De acordo com Vidal (2002), a divisão de campos é formal e didática e tende a relacionar 

cada forma de compreensão dos fenômenos de interface entre as pessoas, tecnologia e 

organização com uma base de conhecimento nas disciplinas como a fisiologia, anatomia 

funcional e fisiopatologia, no caso de Ergonomia física; no caso da Ergonomia cognitiva, 

compreende conhecimentos da psicologia cognitiva, linguística aplicada  e teoria da 

cooperação; e teoria das organizações, confiabilidade e psicologia organizacional, no caso da 

Ergonomia organizacional. 

 

2.3 Riscos Biomecânicos  

 

2.3.1 Posturas  

 

Segundo a autora Marta Cristina Wachowicz (2013), em alguns postos de trabalho não 

há como se ter uma postura adequada. A autora cita como exemplo os trabalhadores que 
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permanecem agachados, submersos ou em altura. De acordo com Marta Cristina, é preciso 

redesenhar postos, ferramentas, equipamentos, melhorar posturas para a promoção da redução 

da fadiga, dores corporais, adoecimentos e assim evitar acidentes com lesões permanentes ou 

afastamentos.  

Conforme análise de Santos (1996, apud Basílio 2008), uma boa postura é definida 

como a posição do corpo que envolve o mínimo de sobrecarga das estruturas, com o menor 

gasto energético para o máximo de eficiência do corpo. 

A tabela 1, a seguir, elaborada por Iida (2005), relaciona as posturas mais comuns com 

os maiores riscos, ou seja, a probabilidade de dores nas regiões citadas 

 

  Tabela 1 - Posturas e risco de dores 

Fonte: Iida (2005) 

 

Para os autores Dul e Weerdmeester (2004, apud Débora Campos, 2013), a postura é 

frequentemente determinada pela natureza da tarefa ou do posto do trabalho. As posturas 

prolongadas podem prejudicar os músculos e as articulações.  

Bankoff (1994, apud FIGUEIREDO et al.2012), afirma que as posturas inadequadas estão 

diretamente relacionadas com o surgimento de distúrbios osteomusculares e a esforços 

repetitivos. 

Uma boa postura deve ser aquela em que, todas as atividades do corpo possam ser 

realizadas com um mínimo de esforço e a partir da qual os sistemas do corpo (respiratório, 

circulatório, digestivo etc.) possam funcionar normalmente (MOFFAT e VICKERY, 2002 apud 

JORGE & MARIA, 2003).  

Postura Inadequada Risco de dores 

Em pé Pés e pernas (varizes) 

Sentado sem encosto Músculo 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 

altas 
Coluna vertebral, cintura escapular 
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Knoplich (1983) define a postura dinamicamente, afirmando que é a posição que o corpo 

assume na preparação do próximo movimento. A posição de pé, estática não seria uma 

verdadeira postura. 

Já para Kendall, Greary e Provance (1995, apud JORGE, MARIA, 2003) a postura ideal é 

a posição do corpo que envolve o mínimo de estiramento e de stress das suas estruturas e com 

o menor gasto de energia, no sentido de se obter o máximo de eficiência no uso do corpo. 

 

2.3.2 Trabalho em pé 

 

A posição de trabalho em pé permite grande mobilidade do trabalhador, por isso é escolhida 

nos grandes setores de produção, pois agiliza o processo. 

 Em 2002, King destacou em seus estudos que o impacto do desconforto e das desordens 

associadas à posição em pé por longo período traz reflexos nos seguros de saúde, no 

absenteísmo, na produtividade e no bem-estar de forma bastante significativa. 

Esta situação de trabalho é considerada por Grandjean e Huntting (1977) e muitos outros 

autores, como um fator desencadeador de fadiga e de incômodos nos membros atingidos, nos 

músculos, e nas articulações. Fator este que, predispõe ao risco de desenvolver artrose de 

natureza degenerativa e inflamatória, podendo evoluir para problemas crônicos degenerativos 

como doenças dos discos intervertebrais. Os problemas nos pés e nas pernas, manifestados pelas 

vendedoras no estudo de Grandjean e Huntting, em 1977, têm importância significativa, pois 

considerou-se que mais da metade da população tinha menos de 22 anos. 

Hansen; Winkel e Jorgensen (1989) relataram em um estudo uma avaliação do 

desconforto dos pés num quadro de funcionários masculinos que trabalhavam trabalham de pé 

a maior parte do tempo. O estudo abordava o tempo gasto em pé, incluindo a caminhada, e o 

desconforto. Parece haver um valor acima do qual é considerado um risco para o aumento do 

desconforto. Para os autores, de acordo com Buckle et al. (1986), esse valor corresponde a 30% 

do dia do trabalho, enquanto Ryan (1989) identificou um valor de 45 a 50%, aproximadamente, 

para sintomas regulares de dores nas pernas e pés e, aproximadamente, 25% para os sintomas 

de dores lombares. 

Em 2002, Volpi destaca que que a manutenção de tempo excessiva em postura sentada e/ou 

em pé é desconfortável sendo que a contínua adoção desses comportamentos por um longo 

período é prejudicial, podendo até ser lesiva ao trabalhador. Segundo a autora, as pessoas que 

trabalham muito tempo em pé costumam reclamar de dores lombares, cansaço, adormecimento 
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ou formigamento nas pernas e dores nas solas dos pés. Por isso considera que as variações 

posturais são benéficas ao trabalhador, desde que ele as faça de maneira correta e com 

orientação postural adequada.  

Ryan (1989), realizou uma pesquisa na Austrália, mostrando a relação entre a proporção 

do tempo gasto na posição em pé com sintomas de dores lombares e nos pés. Esta pesquisa 

também relatou que os caixas de supermercado passam mais de 90% em pé em um único local.  

Por conta disso, esses trabalhadores têm apresentado altos índices de dores lombares, nas pernas 

e nos pés, comparados com outras partes do corpo. 

 

2.3.3 Inadequação das bancadas 

 

O escritor Grandjean (1998, apud Débora Campos, 2013) afirmou em seu livro que as 

recomendações ergonômicas para dimensionamento dos locais de trabalho são baseadas apenas 

em parte nas medidas antropométricas, mas os modos de comportamento dos trabalhadores e 

as exigências específicas do trabalho também precisam ser levados em consideração.  

De acordo com Couto (1978) a condição ideal para o trabalho sentado é aquela que a 

cadeira deve permitir que o peso do corpo incida mais sobre a tuberosidade isquiática, sem 

grande sobrecarga da parte posterior da coxa; permitir o retorno venoso da fossa poplítea; não 

empurrar o sacro para frente; não propulsionar o indivíduo para frente nem para trás; deve 

permitir o apoio adequado do dorso; juntamente com os braços da cadeira, permitir movimentos 

laterais; os cotovelos devem estar na altura da bancada; a cadeira em conjunto com a bancada 

não deve limitar movimentos dos membros superiores.  

 

2.3.4 Transporte manual de Cargas  

 

A movimentação manual de cargas comporta inúmeros riscos, notadamente ao nível do 

dorso lombar. Os resultados do Terceiro Inquérito Europeu sobre as condições de trabalho 

indicam que 33% dos trabalhadores europeus sofrem de problemas dorsais (SLIC, 2007).  

De acordo com Merino (1996) in Junior (2010), no Brasil é baixa a conscientização 

quanto aos problemas sérios acarretados pelo manuseio de cargas acima dos níveis máximos à 

saúde dos trabalhadores 

A norma regulamentadora de ergonomia afirma que o transporte manual de cargas 

designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, 
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compreendendo o levantamento e a deposição da carga. Ela também esclarece que o transporte 

manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira contínua ou que inclua, 

mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) as dores da 

coluna cervical, torácica e lombar são a segunda condição de saúde mais prevalente do Brasil, 

o que pode gerar uma demanda acentuada para o serviço de saúde, tendo em vista que é causa 

frequente de incapacidade de trabalhadores, principalmente em homens acima de 40 anos, de 

acordo com Nascimento et. al. (2015). 

A movimentação manual de materiais é inevitável em qualquer local de trabalho, já que 

alguns movimentos só podem ser realizados pelo homem (MOURA, 1978). O deslocamento, 

levantamento e transporte de cargas é definido como os movimentos e esforços desprendidos 

por uma ou mais pessoas, objetivando movimentar cargas dos mais diversos tipos, formas ou 

tamanhos, pelo processo manual (BANKOFF, 1994).  

A Movimentação Manual de Carga (MMC) constitui-se numa das principais causas de 

distúrbios osteomusculares que acometem os trabalhadores, principalmente quando é associada 

a cargas elevadas e a esforços repetitivos por longos períodos (BANKOFF, 1994 in 

FIGUEIREDO et.al. 2012). 

 

2.4 Fatores ambientais 

 

As unidades industriais reconhecem que uma maior satisfação ambiental beneficia os 

índices de produtividade dos colaboradores. De acordo com Stoops (apud Meles, 2012), através 

de um controle individual dos sistemas de climatização é possível se obter um aumento de 

produtividade em torno de 2,8% a 8,6%, conforme o tipo de atividade. 

 

2.4.1 Ruído 

 

Segundo Wachowicz (2007, apud Ieda Wictor, 2012) “o ruído é um dos itens mais 

importantes da saúde ocupacional, estando, quando inadequado, relacionado às lesões do 

aparelho auditivo, à fadiga auditiva e, provavelmente aos efeitos psicofisiológicos negativos 

associados ao estresse psíquico. ” O ruído (sendo este alto ou não) pode ser a causa de estresse 

no trabalho e uma das consequências dos acidentes de trabalho. 
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Para o autor Tuffi Messias Saliba (2018), da Fundacentro, o ruído provém do som. O som 

é originado por uma vibração mecânica (cordas de um violão, membrana de um tamborim, 

dentre outros) que se propaga no ar e atinge o ouvido. Quando essa vibração estimula o aparelho 

auditivo, ela é chamada de vibração sonora. Assim, o som é definido como qualquer vibração 

ou conjunto de vibrações ou ondas mecânicas que podem ser ouvidas. 

Fantini Neto (2008), conceitua ruído como sendo todo som incômodo ou excessivo ao 

organismo humano, ocorrendo praticamente em todos os processos de produção.  

Entre os tipos de ruído, temos: contínuo, também chamado de intermitente e ruído de 

impacto. O ruído de impacto é caracterizado por picos de energia acústica com duração inferior 

a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo. Qualquer ruído que difere do ruído 

de impacto é tido como ruído contínuo. 

De acordo com a Norma Regulamentadora 17, são recomendados os níveis de ruído de 

acordo com a norma NBR 10152 da ABNT.  

Segundo Iida (2018) os ruídos constituem-se na principal causa de reclamações ambientais. 

Segundo este autor, as pessoas apresentam muitas diferenças individuais quanto à tolerância 

aos ruídos. Afirma que embora os ruídos até 90 dB não provoquem sérios danos aos órgãos 

auditivos, os ruídos entre 70 e 90 dificultam a concentração e conversação e podem causar 

aumento de erros e redução de desempenho. Conclui Iida que, nos ambientes de trabalho, o 

ideal é manter o nível de ruído ambiental abaixo de 70 dB.  

De acordo com Saliba (2008), o ouvido humano é sensível a sons com frequência de 20 

hertz até 1600 hertz, o que corresponde a nove oitavas. A unidade de nível sonoro é chamada 

de decibel (dB). Para comparação com a realidade do dia a dia, vide tabela:  
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Tabela 2 – Valores de dB (A) e NC 

 

    Fonte: Adaptado da NBR 10152 (1987) 

 

De acordo com a norma, o limite máximo de ruído para 8 horas de trabalho é de 85 

dB, conforme tabela 3, abaixo: 
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Tabela 3 – Limites de Tolerância para ruído contínuo ou intermitente 

 

               Fonte: Anexo 1 – Norma Regulamentadora 15 

 

Caso a jornada ocorra com exposições diferentes, deve ser considerado o cálculo: 

 

 
𝐶1

T1
+

𝐶2

T2
+

𝐶3

T3
+ − − − +

𝐶𝑛

Tn

  

 

 

Onde: Cn indica o tempo total que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico, e 

Tn indica a máxima exposição diária permissível a este nível. 

 

2.4.2 Climatização e Temperatura  

 

Para Grandjean (1998), a exposição ao calor radiante, em excesso, causa cansaço e 

sonolência ao trabalhador, reduzindo seus reflexos e assim possibilitando um maior índice de 

falhas. Para o autor, a exposição ao calor radiante é a principal fonte causadora de risco 

ocupacional. O conforto térmico proporciona ao trabalhador condições adequadas para a 

realização de suas tarefas laborais, garantindo qualidade, eficiência e precisão. O desconforto 
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térmico causa estresse que pode interferir no rendimento da produção e pode expor o 

trabalhador a uma maior suscetibilidade ao risco de acidente. A musculatura pode chegar a 

vários graus acima da temperatura de repouso quando submetida a um trabalho extenuante. 

A avaliação do calor a que um indivíduo está exposto é importante e envolve uma 

grande quantidade de fatores a serem considerados; a temperatura do corpo e as condições 

ambientais devem ser levantadas, pois influenciam nas trocas térmicas entre o corpo humano e 

o meio ambiente. (SOUZA, 2003 apud SPILLER; FURTADO, 2007).  

As temperaturas extremas têm influência sobre a quantidade e qualidade de trabalho que 

o homem pode realizar, como também sobre a forma em que possa fazê-lo. O problema 

industrial frequentemente origina-se pela exposição ao calor excessivo. O corpo humano 

produz calor através de seus processos metabólicos. Para que o organismo atue eficientemente, 

é necessário que o calor produzido se dissipe tão rapidamente como se produz. O organismo 

possui um conjunto de mecanismos termostáticos de atuação rápida e sensível, que têm como 

missão controlar o ritmo dos processos reguladores de temperatura. (SOUZA, 2003 apud 

SPILLER; FURTADO, 2007).  

De acordo com a norma regulamentadora número quinze, que aborda atividades e 

operações insalubres, a exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido 

Termômetro de Globo" - IBUTG. 

 São duas fórmulas diferentes para executar o cálculo, levando em consideração se o 

ambiente é interno ou externo e com carga solar ou sem.  

Para ambientes internos ou externos sem carga solar, segue a fórmula a seguir: 

 

𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺 = 0,7 𝑡𝑏𝑛 + 𝑜, 3 𝑡𝑔   

 

Para ambientes externos com carga solar, segue a fórmula abaixo: 

 

𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺 = 0,7 𝑡𝑏𝑛 + 𝑜, 1 𝑡𝑏𝑠 + 0,2𝑡𝑔   

 

Onde as siglas são: 

tbn = temperatura de bulbo úmido natural 

tg = temperatura de globo 

tbs = temperatura de bulbo seco. 
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Para o cálculo do metabolismo, é necessário analisar o tipo de trabalho efetuado, 

classificado pela norma como trabalho leve, moderado ou pesado, conforme evidenciado na 

figura 4. 

Após essa análise, deve-se aplicar a fórmula:  

 

 𝑀 =
𝑀𝑡 ∗ 𝑇𝑡 ∗ 𝑀𝑑 ∗ 𝑇𝑑

60

  

 

Sendo: 

Mt - taxa de metabolismo no local de trabalho. 

Tt - soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de trabalho. 

Md - taxa de metabolismo no local de descanso. 

Td - soma dos tempos, em minutos, em que se permanece no local de descanso. 

IBUTG é o valor IBUTG médio ponderado para uma hora, determinado pela seguinte fórmula: 

 

 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺 =
𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺𝑡 ∗  𝑇𝑡 +  𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺𝑑 ∗  𝑇𝑑 

60

  

 

                                

Sendo: 

IBUTGt = valor do IBUTG no local de trabalho. 

IBUTGd = valor do IBUTG no local de descanso. 

Tt e Td = como anteriormente definidos. 

Os tempos Tt e Td devem ser tomados no período mais desfavorável do ciclo de trabalho, sendo 

Tt + Td = 60 minutos corridos. 

 

Na tabela 4, a seguir temos os tipos de atividade e níveis de tolerância, de acordo com 

a NR-15, em seu anexo 3. 

 

Tabela 4 - Taxa de metabolismo por tipo de atividade 

 

              Fonte: Anexo 3 - NR-15 
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  É importante destacar que o descanso é apenas térmico, ou seja, o trabalhador poderá 

realizar atividades leves. 

Os limites de tolerância são dados segundo a tabela abaixo: 

          

Tabela 5 - Limites de tolerância de IBUTG 

 

            Fonte NR 15 – Anexo 3 

 

Para a medição obtida, o regime de trabalho é estabelecido pelo quadro abaixo:  

 

Tabela 6 - Regime de Trabalho 

Fonte NR 15 – Anexo 3 

 

Essa medição e análise é realizada pela empresa anualmente e evidenciada no PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), com um plano de ação que deve ser executado 

nos próximos onze meses. De acordo com a norma regulamentadora nove, este programa tem 

como objetivo preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes 

ou que venham a existir no ambiente de trabalho, levando-se em consideração a proteção do 

meio ambiente e dos recursos naturais. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos para revisão de literatura e para 

a pesquisa de campo. 

A pesquisa realizada pode ser classificada como de natureza exploratória, descritiva, 

utilizando uma abordagem de estudo de caso, com base de dados de natureza qualitativa. A 

metodologia utilizada foi a análise ergonômica do trabalho (GUÉRIN, TEIGER, et al., 2001).   

A figura abaixo apresenta um esquema de análise ergonômica do trabalho (AET) 

                               

                              Figura 1 - Esquema de uma AET 

 

                   Fonte: Extraído de Guérin et al. (2001, p.86) 

 

Para Kroemer e Grandjean (2003), a Análise Ergonômica do Trabalho é composta por três 

fases, são elas: Análise da Demanda, Análise da Tarefa e Análise da Atividade. 

Já para Guérin (2001) o método contém cinco etapas, com análise da demanda; análise da 

tarefa; análise da atividade; diagnóstico; e recomendações. 
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 Análise de Demanda: É a descrição de um problema ou uma situação problemática, 

que justifique a necessidade de uma ação ergonômica. 

 Análise da Tarefa: Corresponde a um planejamento do trabalho e pode estar contida 

em documentos formais, como a descrição de cargos. 

 Análise da Atividade: Refere-se ao comportamento do trabalhador, na realização de 

uma tarefa.  

 Diagnóstico: O diagnóstico procura descobrir as causas que provocam o problema 

descrito na demanda. Refere-se aos diversos fatores, relacionados ao trabalho e à 

empresa, que influem na atividade de trabalho 

 Recomendações: As recomendações referem-se às providências que deverão ser 

tomadas para resolver o problema diagnosticado. 

De acordo com a Norma Regulamentadora 17, do Ministério do Trabalho e Emprego, a 

Análise Ergonômica do Trabalho deve ser utilizada para avaliar a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e ela deve abordar no mínimo as 

condições de trabalho, conforme estabelecido na NR-17. 

 O conceituado autor Itiro Iida cita as definições de Guérin em Análise Ergonômica da 

Tarefa, mas define a Análise da Tarefa em ligação direta com ela e como um conjunto de ações 

humanas que torna possível um sistema atingir seu objetivo.  Segundo ele, a AET é realizada 

em três níveis, são eles: Descrição da tarefa, descrição das ações, revisão crítica. 

 

 A descrição da tarefa é composta por tópicos, como:  

Objetivo: Verificando o objetivo final da tarefa, o produto em si, a quantidade e a qualidade 

desejada. 

Operador: A pessoa que executará o trabalho, grau de instrução, sexo, faixa etária, 

habilidades, dimensões antropométricas e experiências anteriores.  

Características técnicas: Equipamentos e materiais envolvidos. Itens fornecidos 

externamente e internamente 

Aplicações: Localização do posto de trabalho no sistema produtivo.  Se será usado de forma 

isolada ou em uma linha de produção.  

Condições operacionais: Posturas do trabalhador, esforço físico, risco de acidente, posições 

desconfortáveis, escolha dos EPIs necessários. 
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Condições ambientais: Temperatura, ruído, vibração, gases, umidade, ventilação, 

iluminação e cores no ambiente. 

Condições organizacionais:  A organização do trabalho quanto a horário, turno, chefia, 

alimentação, remuneração, carreira, benefícios.  

 Descrição das ações é composta de detalhamentos das tarefas: 

Informações: Canal sensorial envolvido (auditivo, visual, cinestésico); tipos e 

características dos sinais (intensidade, forma, frequência, duração); tipo de caraterísticas dos 

dispositivos de informação (luzes, som, displays, cores) 

Controles: Está relacionado ao movimento corporal exigido; membros, alcances manuais, 

velocidade, precisão e duração; tipos e características dos instrumentos de controle (botões, 

alavancas, volantes e pedais). 

A forma de registro pode ser através da observação direta, amostragem ou filmagem.  

 A revisão crítica das tarefas e ações visa avaliar as condições que podem provocar 

dores e lesões osteomusculares. São avaliados principalmente dois aspectos: 

Tarefas altamente repetitivas: São aquelas que são realizadas em ciclos menores a 90 

segundos. Como solução é preciso aumentar o tempo do ciclo ou intercalar com outras tarefas, 

com combinações musculares diferentes. 

Ações estáticas: Devem ser eliminadas ou aliviadas todos os tipos de contrações estáticas 

da musculatura.  

 

3.1 Procedimentos para a pesquisa bibliográfica   

 

A metodologia está baseada no modelo de revisão de literatura sistemática, o qual possui 

cinco etapas: busca, organização e seleção, leitura, anotação e análise crítica e redação. 

 

3.1.1 Busca 

 

Na etapa de busca, serão utilizadas como ferramentas para a realização da pesquisa na 

literatura as bases de dados Google Acadêmico, Web of Science e Portal Periódicos Capes. 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: 

• Ergonomia 

• Indústria cervejeira 

• Acidentes de trabalho  
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• Riscos ocupacionais 

 

3.1.2 Organização 

 

Após a leitura e análise dos livros e artigos, foram listados os assuntos de maior importância 

e suas respectivas páginas. Ficaram organizados numa pasta do computador com cópia de 

segurança para o drive do Google, além de serem enviados para o orientador para verificação.  

 

3.1.3 Seleção 

 

A referências bibliográfica usadas serão livros de grandes autores utilizados tantos em 

meios acadêmicos quanto industriais. A busca de artigos foi realizada por meio de palavras 

chaves, sempre utilizando artigos específicos dos temas abordados para serem selecionadas as 

informações mais relevantes para o projeto. 

 

3.1.3.1 Leitura, anotação e análise crítica 

 

Após a leitura de alguns artigos e livros referenciados, estes foram organizados em forma 

de assunto por meio de uma planilha no Excel, facilitando a busca no momento de abordar 

assuntos específicos. 

 

3.1.3.2 Redação do relatório 

 

O relatório foi redigido seguindo as diretrizes da ABNT e normas internas da UFF, de 

acordo com regras já estabelecidas. 

 

3.2 Procedimentos para a pesquisa de campo 

 

Realizaram-se observações sistemáticas, entrevistas com trabalhadores e demais 

profissionais da empresa, foram aplicadas ferramentas de avaliação biomecânica, de queixas 

osteomusculares, análise dos documentos da empresa, tais como o PPRA e o relatório de 

avaliação ergonômica, além de medições de temperatura, de ruído e fotografias. Também foram 

realizadas verificações em relação a não conformidades com as normas regulamentadoras de 
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segurança e medicina do trabalho, especialmente em relação à Norma Regulamentadora 17 - 

Ergonomia. Tudo isto a fim de identificar os problemas e poder propor melhorias para eliminá-

los ou reduzi-los. Calculou-se inclusive o valor dos investimentos necessários e os custos 

devido à falta de ergonomia, permitindo-se elaborar uma análise de custo-benefício.  

As medições de temperatura foram realizadas por um Termômetro de Globo (IBUTG). 

Para COUTINHO (1998), esse índice representa o efeito combinado da radiação térmica, da 

temperatura de bulbo seco, da umidade e da velocidade do ar. 

Também foi utilizado um medidor de ruído decibelímetro, que é o instrumento usado para 

medir o nível de pressão sonora. A medição foi realizada no circuito de compensação "A" e 

circuito de resposta lenta (SLOW), conforme orientação da Norma Regulamentadora 15, anexo 

1, item 2. Foram utilizados pequenos instrumentos presos nas roupas do operador, perto ao 

ouvido. 

 

3.2.1 Ferramentas utilizadas na pesquisa de campo 

 

Na pesquisa foram aplicadas as ferramentas e métodos detalhados a seguir. 

 

3.2.1.1 Moore Garg 

 

 Em 2007, Couto afirma que Moore Garg é um critério semiquantitativo que se propõe 

estabelecer um índice de sobrecarga biomecânica para extremidade distal de membros 

superiores, no qual, quanto maior for o índice encontrado, maior será o risco de se desenvolver 

tais lesões. 

Iida (2016) declara que o Strain Index, assim também chamado o método de Moore 

Garg foi desenvolvido para avaliar o risco de DORT nos segmentos distais esquerdo e direito. 

Por isso, é direcionado aos braços, cotovelos, pulsos e mãos. Ele diz ainda que o analista avalia 

6 fatores em 5 níveis diferentes, são eles:  

 Intensidade da forma – Avaliado de leve a próximo da força máxima 

 Duração do esforço – Em função de % do ciclo de trabalho 

 Número de esforços por minuto – Variando de < 4 a >= 20  

 Postura do pulso e da mão – Avaliado subjetivamente de muito bom a muito ruim 

 Velocidade de trabalho – Avaliado subjetivamente de muito devagar a muito rápido 
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 Duração da tarefa durante a jornada – Em horas, variando de < 1 a > 8. 

Cada fator tem um multiplicador próprio, o resultado final (SI = strain index) é fruto da 

multiplicação dos 6 fatores. Os resultados têm a escala de: 

SI <= 3, o trabalho é provavelmente seguro. 

3 < SI < 7, o trabalho pode ter risco. 

7 >= SI, o trabalho é provavelmente de risco.  

Na figura abaixo, observa-se o formulário de aplicação da ferramenta, retirado do Centro de 

Ergonomia da Universidade da Carolina do Norte.  

 

Figura 2 - Método Moore Garg 

Risk Factor Rating Criterion Observation Multiplier Left Right 

 
Intensity of 

Exertion 

(Borg Scale - BS) 

Light Barely noticeable or relaxed effort (BS: 0-2) 1   

Somewhat Hard Noticeable or definite effort (BS: 3) 3 

Hard Obvious effort; Unchanged facial expression (BS: 4-5) 6 

Very Hard Substantial effort; Changes expression (BS: 6-7) 9 

Near Maximal Uses shoulder or trunk for force (BS: 8-10) 13 

 
 
 

Duration of 

Exertion 

(% of Cycle) 

< 10% Calculated Duration of Exertion (from inputs below) 0.5   

10-29% User Inputs Left Right 1.0 

30-49% Total observation time (sec.)   1.5 

50-79% Single exertion time (sec.)   2.0 

> 80% 
Number of exertions during 

observation time 

  
3.0 

Calculated Duration of Exertion (%)    

 
 

Efforts Per 

Minute 

< 4 Calculated Efforts Per Minute (from inputs above) 0.5   

4 – 8  Left Right 1.0 

9 – 14   1.5 

15 – 19 2.0 

> 20 3.0 

 
 

Hand/Wrist 

Posture 

Very Good Perfectly Neutral 1.0   

Good Near Neutral 1.0 

Fair Non-Neutral 1.5 

Bad Marked Deviation 2.0 

Very Bad Near Extreme 3.0 

 

 
Speed of Work 

Very Slow Extremely relaxed pace 1.0   

Slow Taking one's own time 1.0 

Fair Normal speed of motion 1.0 

Fast Rushed, but able to keep up 1.5 

Very Fast Rushed and barely/unable to keep up 2.0 

 
 
Duration of Task 

Per Day (hours) 

<1  0.25   

1 < 2  0.50 

2 < 4  0.75 

4 < 8  1.00 

> 8  1.50 

 
 
 

Results Key 

 

SI < 3 Job is probably safe 

  

 
3 < SI < 7 

Job may place individual at increased 

risk for distal upper extremity 

disorders 

 

7 < SI Job is probably hazardous 

Fonte: Centro de Ergonomia da Universidade da Carolina do Norte (2013) 
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3.2.1.2 Checklist de Hudson Couto “Avaliação Simplificada da exigência para a coluna 

vertebral pelos esforços efetuados no trabalho” 

 

De acordo com Couto, esta ferramenta não deve ser usada para definir se um trabalhador 

está ou não em risco de lesão da coluna vertebral, nem para determinar nexo entre um distúrbio 

ou lesão e seu trabalho. Esse tipo de conclusão depende de uma análise detalhada da exposição 

ocupacional. Também não deve ser usada como ferramenta única em análise ergonômica.  

O checklist se baseia em perguntas que devem ser respondidas com “sim” ou “não”. 

Para cada resposta, são atribuídos pontos que devem ser somados ao final.  Um índice demostra 

como deve ser interpretada a exigência do trabalho. Se o somatório for: 

0 até 2 pontos: Baixa exigência para a coluna vertebral 

3 até 5 pontos: Posto de trabalho de média exigência para a coluna vertebral 

6 a 9 pontos: Posto de trabalho de alta exigência para a coluna vertebral 

Maior que 9 pontos: Posto de trabalho de altíssima exigência para a coluna vertebral 

 

Figura 3 - Checklist de Hudson Couto 

 

Posto de Trabalho: Data:   

 

 

Descrição sumária da atividade: 

__________________________________________________ 

 

 

No caso de levantamento de carga, especificar tipo de produto, peso e outras 

características da tarefa________________________________________. 

 

CHECK-LIST 

 

Avaliação de situações extremas: 

 

Na existência de alguma dessas situações, caracteriza-se situação de alta exigência para a 

coluna vertebral, independente da frequência ou da taxa de ocupação. 

Para situações não extremas, aplicar as seguintes questões: 
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1 

Postura 

estática 

O trabalho exige posicionamento estático do 

tronco em posição encurvada para frente, mesmo 

que em pequeno grau de flexão? (1 pto) 

 Ações técnicas dinâmicas dos membros 

superiores com esforço estático do tronco (+1 

pto) 

 Ações técnicas predominantemente estáticas dos 

membros superiores com esforço estático do 

tronco (+2 pts) 

 Posicionamento estático do tronco por mais que 

50% do ciclo ou da tarefa (+4 pontos) 

 Há esforços físicos de alta intensidade dos 

braços ou de todo o corpo nessa posição? (+1 

pto) 

Não (0) Sim (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

2 Há necessidade de levantar totalmente ou colocar Não (0) Sim (1) 

Movimen-  

tação de 

com precaução alguma carga?  (2) 

materiais  Se < 5 kg (1 ponto)  (3) 

  5 a 15 kg (2 pontos)  (4) 

  15,1 a 25 kg ou se mix de carga complexo,  (5) 

 oscilando entre 15 e 25 kg (3 pontos)  (6) 

 
Fatores agravantes: 

 Frequência maior que uma vez a cada 5 

minutos (+1 pto) 

 Frequência de 4 a 8 vezes por minuto (+ 2 pts) 

 Frequência maior que 8 vezes por minuto (+5 

pts) 

 (7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

  Esforço feito longe do corpo (+ 2 pts)   

  Em posição assimétrica do tronco ou tendo que   

 fazer o esforço ao lado do corpo com uma só 

mão 

  

 (+ 1 pto)   

  Abaixo do nível dos joelhos (+ 1 pto)   

  Acima do nível da cabeça (+ 1 pto)   

  Pega ruim e/ou distância vertical entre o ponto   

 inicial e o ponto final do esforço > 50 cm (+1 

pto) 
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3 

Empurrar 

ou puxar 

Há necessidade de empurrar ou puxar carrinhos 

ou transpaleteiras manuais?  (1 pto) 

 Peso da carga maior que 700 kg (+2 pts) 

 Em aclive ou declive (+2 pts) 

 Condições ruins de piso (+1 pto) 

 Condições ruins do equipamento exigindo 

maior esforço (+1 pto) 

 Esse esforço é mais frequente que 12 vezes por 

hora? (+1 pto) 

Não (0) Sim (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

 

 

4 

Outros 

esforços 

ou 

posiciona- 

mentos 

Há algum esforço nítido para a coluna vertebral 

e tronco que não os citados nos Itens 2 e 3? (3 

pontos) 

 Esforço muito intenso ou em posição 

muito desfavorável (+3 pontos) 

 Esforços feitos aos arrancos (+ 1 ponto) 

Não (0) Sim (3) 

(4) 

(6) 

Somatória questões de 1 a 4-Exigência do Posto de Trabalho  
 

 

 

Interpretação da exigência do posto de trabalho 
 

0 a 2 pontos Baixa exigência para a coluna vertebral 

3 a 5 pontos Posto de trabalho de média exigência para a coluna vertebral 

6 a 9 pontos Posto de trabalho de alta exigência para a coluna vertebral 

> 9 pontos Posto de trabalho de altíssima exigência para a coluna vertebral 

 
Fonte: Hudson Couto e Remi Lópes Antonio, 2014. 

 

3.2.1.3 Questionário Nórdico 

 

 De acordo com Iida (2005), o questionário nórdico foi desenvolvido para o 

autopreenchimento. O questionário divide o corpo humano em 9 partes, e os colaboradores 

devem responder “sim” ou “não” de acordo com desconforto.  Basicamente são feitas 3 

perguntas sobre as partes do corpo, são elas: 

 Você teve algum problema nos últimos 7 dias? 

 Você teve algum problema nos últimos 12 meses? 

 Você teve que deixar de trabalhar algum dia nos últimos 12 meses devido ao 

problema? 

O questionário pode ser observado na figura 4, a seguir: 
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                        Figura 4 - Questionário Nórdico 

 

                         Fonte: Iida (2005) 

 

A versão utilizada é a traduzida e validada para a população portuguesa por Mesquita et al. 

(2010). O autor original entende problemas como dor, desconforto ou dormência (Kuorinka et 

al., 1987, cit. In Mesquita et al., 2010).  

Um estudo da doutora em Psicologia da Saúde Ocupacional, Fernanda Amaral Pinheiro 

resultou no artigo da Revista de Saúde Pública de São Paulo (2002), com o título Validação do 

Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares como medida de morbidade. A autora 

destacou a eficiência do questionário nórdico com entrevistas clínicas em uma empresa de 90 

empregados em uma instituição bancária estatal, em Brasília, no ano de 1999. Foram realizadas 

análises descritivas da amostra e de associação entre as variáveis. Os resultados foram 

comparados a dados relativos à história clínica de cada respondente e mostraram concordância 

entre o relato de sintomas do questionário e a história clínica em 86% dos casos, o que, segundo 

o artigo, assegura um bom índice de validade concorrente. 

 

3.2.2 Entrevistas com os trabalhadores e supervisores dos setores 
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Foram realizadas entrevistas utilizando-se um roteiro que teve como base, os seguintes 

questionamentos a seguir. 

 

Figura 5 - Roteiro de Entrevista 

Roteiro de Entrevista 

Nome: 

Cargo: 

Idade: 

Escolaridade: 

Horário de Trabalho: 

Realiza horas extras? Se sim, quantas em média? 

Tempo na empresa: 

Tempo na função: 

Descrição das tarefas realizadas: 

O que poderia ser melhorado na sua atividade de trabalho? 

 

Você sente algum tipo de desconforto ao realizar o seu trabalho? Se sim, qual? 

 

De 1 a 7, qual a intensidade deste desconforto? 

Você já teve que faltar ao trabalho por causa disto? 

Você está fazendo algum tratamento médico ou já precisou fazer? Se sim, qual? 

Existem ganhos por produção? 

Existem perdas de material, quebras ou similares? 

O que poderia ser melhorado na empresa? 

Fonte: A autora 

 

3.2.3 Análise documental da empresa 

 

Foram analisados alguns documentos importantes da empresa, tais como o PPRA e a 

Análise Ergonômica realizada por uma empresa contratada. Estes documentos apontam as 

seguintes inadequações: 

Riscos relacionados a temperatura: Calor 
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Riscos biomecânicos: Postura, levantamento manual de cargas e transporte manual de cargas.  

Serão detalhados no próximo capítulo 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Unidade de Análise 

 

A cervejaria pertence a uma companhia multinacional de bebidas e cervejas, formada 

pela fusão de diversas empresas internacionais e nacionais. Conta com mais de duzentas marcas 

de bebidas, empregando 154.000 pessoas e opera em mais de 100 países da América, Europa e 

Ásia.  

A unidade de análise está localizada na cidade de Petrópolis, em um prédio histórico, 

precedentes ao ano de 1853 e tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional). A empresa não autorizou a divulgação do seu nome. Portanto, será 

identificada neste estudo como “cervejaria”.  

A empresa faz parte do grupo de cervejas craft da companhia, sendo considerado uma 

cervejaria artesanal.   Sua capacidade produtiva é aproximadamente 3500 hectolitros mensais, 

sendo a produção feita integralmente por funcionários da companhia. O quadro de funcionários 

atual é composto por oitenta funcionários entre próprios e terceiros. Os funcionários terceiros 

são distribuídos nos setores de segurança patrimonial, logística refeitório e serviços gerais.  

Para fins deste estudo, serão analisados somente os setores de packaging e brassagem. 

 

4.1.1 Grau de Instrução 

 

O nível de escolaridade dos funcionários pode ser observado na tabela 7, abaixo: 

 

Tabela 7 - Nível de escolaridade dos funcionários 

Nível de escolaridade Quantidade 

Ensino médio completo 7 

Curso técnico completo 3 

Tecnólogo incompleto 5 

Tecnólogo completo 2 

Graduação incompleta 10 

Graduação completa 2 
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Pós-graduação (completa e incompleta) 5 
                Fonte: a autora 

 

As áreas de formação dos colaboradores, apesar de bem diversas, estão 

majoritariamente na área industrial conforme o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 4 - Áreas de formação dos colaboradores 

  

Fonte: a autora 

 

O setor de produção funciona de segunda a sábado, nos 3 turnos do dia.  O primeiro turno 

se inicia às 06 horas, terminando às 14h 20 min., já o segundo turno de 14h 20min até 22h 40 

min. e por fim, o terceiro turno começando às 22h 40 min e finalizando às 06h. Ocasionalmente, 

alguma etapa da produção que necessita acompanhamento constante funciona aos domingos. 

Dessa forma, os funcionários são solicitados, antecipando a folga semanal para nunca 

ultrapassar 6 dias corridos de trabalho. Em época de feriados como carnaval e final de ano é 

comum a demanda aumentar. Nesses casos, a produção permanece de segunda a segunda, com 

os funcionários realizando a folga marcada com o gestor, sem ultrapassar 6 dias corridos de 

trabalho.  

 

4.1.2 Packaging  

9,091 4,545

40,90922,727

4,545

4,545

4,545

4,545
4,545

Áreas de estudo

Administração Ciências biológicas Engenharia

Gestão de produção ou projetos Letras - libras Logística

Planejamento e gestão ambiental Química industrial Manutenção industrial
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 Segundo Oliver (2012), esta etapa é a final, onde é feito o envase da cerveja em garrafa 

ou em barril, ambas já prontas para consumo. Nesta fase também é feita a pasteurização do 

líquido para aumentar a durabilidade da cerveja a partir da exposição das garrafas já lacradas a 

uma temperatura de 60° Celsius por cerca de uma hora.  

 Popularmente conhecida como a área de envase, é nessa área que a cerveja sai do 

equipamento de enchedora, vai para a garrafa, recebe a rolha e posteriormente vai para a caixa. 

Essa é a última etapa do processo cervejeiro. 

 A área é composta por 4 funcionários por turno. Não possui cadeiras ou local de 

descanso. Não são estabelecidos momentos para necessidades fisiológicas como ir ao banheiro 

ou beber água, mas os funcionários informaram que se revezam para atender a essa necessidade. 

Foi observado que os colaboradores trabalham durante todo o período em pé. O trabalho é 

dinâmico e exige esforço físico para o carregamento de peso, além do deslocamento na unidade 

que só conta com um banheiro localizado no segundo andar da unidade.  

 A área de packaging é dividida em chopp e cerveja, sendo a maior parte do local 

ocupado pela cerveja. O fluxo do processo de produção e suas etapas, pode ser visto na figura 

6, a seguir.  

 

Figura 6 - Fluxo do processo de produção 

 

 

 

Fonte: a autora 

 



37 

 

 

4.1.3 Brassagem  

 

Ainda segundo Oliver (2012), a brassagem é onde é feito um pré-cozimento dos grãos 

chamado mistura; seguido pela filtração onde são separadas as partes sólidas dos grãos da parte 

líquida chamada mosto; depois é efetuada a fervura deste mosto, onde é adicionado o lúpulo 

para caráter de amargor, aroma e sabor, e por fim o resfriamento do líquido para a inoculação 

do fermento. 

A primeira tina é a tina de mostura, é adicionada água com malte. Nessa etapa a temperatura 

pode chegar a 78 ºC. Na segunda tina é feita a recirculação para tirar a turbidez do mosto. Na 

última tina whirlpool para fervura, adicionando o lúpulo. 

A área é composta por 2 funcionários por turno. Possui um supervisório, que consiste em 

um local refrigerado com 2 cadeiras e computador para que os funcionários controlem o 

processo. Assim como no Packaging, na Brassagem também não são estabelecidos horários 

para as necessidades fisiológicas como ir ao banheiro ou beber água, mas os funcionários 

informaram que se revezam para atender a essa necessidade.  

Foi observado que os colaboradores dessa área passam alguns momentos sentados 

unicamente para apontamentos no sistema e controle da produção. Os trabalhadores não 

souberam informar o período exato que permanecem no supervisório. Relataram descansar 

somente em momentos que a produção permite. O trabalho é dinâmico e exige esforço físico 

para o carregamento de peso, além do deslocamento na unidade que só conta com um banheiro 

localizado no segundo andar da unidade. Além disso, a área é o local mais quente da cervejaria. 

Inclusive, alguns funcionários apresentaram quadros de pressão baixa, sendo necessário 

atendimento médico, provavelmente devido ao calor intenso. 

 

4.1.4 Informações Adicionais sobre o Trabalho nestas Áreas 

 

Apesar da empresa possuir uma forte cultura de segurança, a ergonomia ainda busca 

seu espaço como iniciativa na companhia, possui um laudo ergonômico realizado por uma 

empresa especializada, mas que não foi explorado devidamente. Alguns pontos foram 

identificados para o início da pesquisa:  

Por se tratar de uma estrutura antiga, os funcionários são forçados a diariamente subir e 

descer escadas, pois a unidade só possui elevador de carga. 

Na reunião matinal de segurança não são abordados os assuntos “ergonomia”. 
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Os EPI’s são disponibilizados a todos os funcionários pelos seus gestores e/ou técnico 

de segurança do trabalho. Entretanto, o processo não funciona perfeitamente, uma vez que os 

equipamentos são armazenados no almoxarifado da logística, somente sendo acessado por 

funcionários da área. Já a pasta de controle de entrega e instruções do uso dos equipamentos de 

proteção individual está armazenada no administrativo, sob a responsabilidade do técnico de 

segurança, que trabalha em horário comercial de 8 horas às 17 horas. Foi relatado pelo técnico 

de segurança a dificuldade de registrar o recebimento dos equipamentos por qualquer 

funcionário no período noturno, com somente um funcionário da supervisão. Por isso, é difícil 

manter o controle adequado dos equipamentos e sua correta substituição, pois muitos 

funcionários recebem mais EPI’s do que o permitido, causando perdas e gastos além do 

necessário com os itens.  O fluxograma de entrega e substituição de EPI’s pode ser entendido 

na figura a seguir: 

 

Figura 7 – Fluxograma de EPI – Turno A e Turno C 

 

Fonte: a autora 

 

A empresa apresentou a criação de um comitê de ergonomia para atuar em pequenos 

projetos anuais com a verba aproximada de R$20.000,00. Nesse comitê, funcionários, 

supervisores, técnicos e gerência se reúnem uma vez ao mês buscando iniciativas, 

desenvolvimento e fabricação de produtos e compra de materiais para melhoria da ergonomia 

na cervejaria. Grandes projetos são submetidos à matriz para aprovação.   
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão detalhados os resultados provenientes da aplicação das ferramentas e 

métodos apresentados anteriormente 

 

5.1 Inadequações encontradas na Análise Ergonômica 

 

O laudo foi elaborado em conjunto com uma empresa parceira com a presença de uma 

ergonomista. Através de filmagens e fotografias dos postos de trabalho, bem como, atividades 

que foram posteriormente estudados e transformados em relatório com considerações e 

constatações que corrigidas irão melhorar substancialmente as condições ergonômicas na 

realização das tarefas da empresa.  

Durante os levantamentos de campo, foram realizadas entrevistas com colaboradores, 

para fins de análise e verificação de queixas e melhor entendimento das posturas ergonômicas. 

Para o auxílio na avaliação e análise dos riscos biomecânicos, duas ferramentas foram 

utilizadas, que são o Índice de Stain Index ou Moore Garg e o Checklist de Hudson Couto. 

O Índice de Stain Index, também conhecido como índice de esforço, ou Moore Garg é 

um método de análise de risco de desenvolvimento de disfunções músculos tendinosas em 

membros superiores. Foi desenvolvido com principal objetivo de avaliar o risco de lesões em 

punhos e mãos. O Checklist de Hudson Couto objetiva fazer uma avaliação simplificada da 

exigência para a coluna vertebral pelos esforços efetuados no trabalho. 

As áreas onde foram constatados os riscos ergonômicos, serão detalhadas a seguir. 

 

5.1.1 Área de Chopp  

 

A área de chopp não produz o chopp, somente o envasa. Nessa área, o barril chega 

paletizado, depois de ser utilizado pelos estabelecimentos. Deve-se abastecer a linha colocando-

o sobre a esteira de produção manualmente pelos operadores, para ser higienizado e receber o 

novo chopp. O recipiente deveria vir vazio, pesando aproximadamente 10 Kg, mas foi 

constatado em entrevistas e averiguação na área, que o barril apresenta resquícios de chopp 

antigo, que não foi totalmente consumido no estabelecimento, fazendo-o pesar mais.  Após o 

enchimento do barril, o mesmo é paletizado novamente, agora com o auxílio de uma talha 

elétrica, e com peso de 50 Kg. 



40 

 

 

Nas atividades de abastecimento da linha com o barril foi constatado risco biomecânico 

elevado e na atividade de paletização do barril com talha, foi constatado rico leve, como pode 

ser observado na tabela 8, a seguir. 

 

Tabela 8 - Chopp 

 

Fonte: a autora 

 

                      Figura 8 - Área do Chopp 

 

                      Fonte: a autora 

 

5.1.2 Área de Packaging  

 

Um operador é responsável por abastecer a “encaixotadora”, equipamento responsável por 

montar cada caixa. O processo de abastecimento da encaixotadora consiste em fazer o 

levantamento das caixas (ainda desmontadas) do pallet para o equipamento. Ao final, a caixa 

está montada esperando as garrafas. 

A área de Packaging, recebe o líquido de cerveja pronto, toda a operação gira em torno das 

garrafas. As garrafas chegam paletizadas e são despaletizadas pelo equipamento chamado 

Descrição da atividade Peso Revezamento Frequência Individual Mecanismo de auxilio Exigência ergonômica Risco Ergonômico

Abastecimento da linha 

com barril vazio > 10 Kg Sim

Variável de 

acordo com a 

demanda Sim Não

Atividade em pé, flexão e 

rotação da cervial à direita, 

flexão dos cotovelos e 

extensão dos joelhos Elevado

Paletização de barril com 

talha elétrica 50 Kg Sim

Variável de 

acordo com a 

demanda Sim Talha elétrica

Atividade em pé, flexão da 

cervical e dos cotovelos e 

extensão dos joelhos Leve

Manuseio de pallet 5 Kg Sim

Variável de 

acordo com a 

demanda Não Não

Atividade em pé, semiflexão 

dos cotovelos e extensão 

dos joelhos Elevado

Chopp
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“despaletizadora”. Esse equipamento é responsável por retirar camada a camada, as garrafas do 

recipiente e encaminhá-las para a esteira de produção. Na esteira, a garrafa passa por etapas de 

limpeza, retirada de oxigênio, aquecimento, resfriamento, rotulagem, etc. As garrafas recebem 

o líquido, a tampa e são colocadas em uma caixa. Após as caixas serem fechadas já com as 

garrafas, o colaborador é responsável por arrumar as caixas em pallets, ou seja, a paletização é 

manual. Após esse procedimento, o pallet vai para a “envolvedora”, equipamento que envolve 

todas as caixas com filme stretch, dando mais estabilidade para o pallet.    

Nas atividades de paletização manual de caixas e de abastecimento de caixas para 

montagem, foram constatados riscos ergonômicos elevados, como se observa na tabela 9, a 

seguir. 

 

Tabela 9 - Packaging 

 

Fonte: a autora 

 

                               Figura 9 - Paletização 

 

                              Fonte: a autora 

Descrição da atividade Peso Revezamento Frequência Individual Mecanismo de auxilio Exigência ergonômica Risco Ergonômico

Paletização de caixa 

manual 10 Kg Sim

Variável de 

acordo com a 

demanda Sim Cinta ergonômica

Atividade em pé, flexão de 

tronco, extensão dos 

cotovelos e joelhos Elevado

Abastecimento de caixas 

para montagem 6 a 7 Kg Sim

Até 25 vezes 

por turno Sim Não

Atividade eem flexão e 

rotação de tronco à direita, 

abdução dos ombros, flexão 

dos cotovelos e extensão 

dos joelhos Elevado

Packaging
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5.1.3 Área da Brassagem  

A área da brassagem conta com 3 tanques, também chamados de “tinas”, para o processo 

cervejeiro. Além disso, conta com tanques de água e uma estação de CIP - Cleaning in Place. 

São produtos químicos como soda caustica, cloro, etc., ligados por bombas elétricas ou não 

para dosar o produto concentrado para a realização da solução que realizará a limpeza do 

sistema. O abastecimento de químico é realizado de forma manual, transportando uma bombona 

de 75 Kg para a área de CIP e a conectando ao sistema. Caso o químico não esteja ligado a 

nenhum sistema, no momento do CIP deve-se fazer a dosagem manual da bombona para um 

recipiente de dosagem. Como pode se observar na tabela 10, a seguir a atividade foi constatada 

como de elevado risco ergonômico. 

 

Tabela 10 - Brassagem 

 

Fonte: a autora      

 

Figura 10 - Manuseio de químico 

 

Fonte: a autora 

Descrição da atividade Peso Revezamento Frequência Individual Mecanismo de auxilio Exigência ergonômica Risco Ergonômico

Abastecimento de químico 75 Kg Sim

2 a 3 vezes por 

semana Sim Não

Atividade de flexão e 

inclinação de tronco, 

extensão dos cotovelos e 

joelhos Elevado

Dosagem de terra 

infusória 75 Kg Sim

3 vezes por 

turno Sim Não

Atividade de flexão e 

inclinação de tronco, 

extensão dos cotovelos e 

joelhos Elevado

Brassagem
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5.2 Resultados da Aplicação do Questionário Nórdico 

 

 O questionário nórdico foi escolhido como ferramenta para análise devido ao seu fácil 

entendimento. Além disso, foram obtidos resultados entre o relato de sintomas do questionário 

e a história clínica de cada operador, com um grau de correlação em 86% dos casos, de acordo 

com o estudo indicado na revisão de literatura. O questionário foi aplicado em 12 funcionários, 

correspondendo a aproximadamente 33% da equipe operacional. Sendo 8 funcionários do 

Packaging e 4 funcionários Brassagem.  

No questionário, além das perguntas padrões do questionário nórdico, foi abordado o 

tempo de empresa de cada funcionário, sendo predominante o tempo acima de 3 anos. A idade 

da maior parte dos entrevistados está situada na faixa de 23 a 28 anos. Conforme será possível 

ver a seguir, nos últimos 12 meses, há registros de lesões em todas as áreas o corpo dos 

trabalhadores. Além disso, apesar da idade jovial dos funcionários, 16,67% deles precisaram se 

ausentar do trabalho por conta de problemas nas áreas do joelho, tornozelos e pés, além de um 

terço dos colaboradores apresentarem algum problema nestas partes do corpo nos últimos 12 

meses.  Outro indicador em destaque foi a coluna, seja a lombar ou a dorsal. De acordo com os 

indicadores, também no último ano, mais da metade dos funcionários entrevistados relataram 

ter problemas na coluna lombar e um terço deles relataram danos na coluna dorsal. Estes dados 

corroboram os resultados constatados de elevados riscos ergonômicos obtidos através da 

aplicação das ferramentas de avaliação de riscos biomecânicos. Os danos apresentados na 

coluna provavelmente têm relação com o levantamento manual de peso feito de forma irregular 

e de posturas inadequadas durante o trabalho.  

Por conta da pandemia, o questionário foi aplicado de forma online, através da plataforma 

de formulários do Google, conforme figura abaixo. Ele permaneceu à disposição dos 

funcionários durante 1 mês, sendo lembrado constantemente na reunião matinal sua 

importância para esse estudo. 
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                               Figura 11 - Formulários do Questionário Nórdico 

 

            Fonte: A autora 

 

Conforme já mencionado, foram acrescentadas mais perguntas ao questionário aplicado na 

unidade, além das perguntas pré-estabelecidas. Conforme os gráficos a seguir, são elas: 

• Tempo de trabalho na empresa 

• Idade 

• Área 

 

         Gráfico 5 -  Questionário Nórdico – Tempo de Trabalho na empresa 

 

         Fonte: a autora 
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         Gráfico 6 - Questionário Nórdico – Idade 

 

        Fonte: a autora 

 

       Gráfico 7- Questionário Nórdico – Área 

 

        Fonte: a autora 
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              Gráfico 8 - Questionário Nórdico – Problemas no pescoço – 7 dias 

 

                      Fonte: a autora 

 

 

 

 

 

                   

                      Gráfico 9 - Questionário Nórdico – Problemas no pescoço – 12 meses 

 

                       Fonte: a autora 
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                        Gráfico 10 - Questionário Nórdico – Problemas nos ombros – 7 dias 

 

                        Fonte: a autora 

        

                Gráfico 11 - Questionário Nórdico – Problemas nos ombros – 12 meses 

 

                Fonte: a autora                     

 

Gráfico 12 - Questionário Nórdico – Problemas nos cotovelos – 7 dias 

 

                    Fonte: a autora 
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              Gráfico 13 - Questionário Nórdico – Problemas nos cotovelos – 12 meses 

 

             Fonte: a autora 

              

               Gráfico 14 - Questionário Nórdico – Problemas nos punhos/mãos – 7 dias 

 

              Fonte: a autora           

         

Gráfico 15 - Questionário Nórdico – Problemas nos punhos/mãos – 12 meses 

 

                   Fonte: a autora 
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                 Gráfico 16 -  Questionário Nórdico – Problemas na coluna dorsal – 7 dias 

 

                 Fonte: a autora 

                  

Gráfico 17 - Questionário Nórdico – Problemas na coluna dorsal – 12 meses 

 

                 Fonte: a autora 

                   

Gráfico 18 - Questionário Nórdico – Problemas na coluna lombar – 7 dias 

 

                   Fonte: a autora 
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                   Gráfico 19 - Questionário Nórdico – Problemas na coluna lombar – 12 meses 

 

                   Fonte: a autora 

                   

                   Gráfico 20 - Questionário Nórdico – Problemas no quadril ou coxas – 7 dias 

 

                  Fonte: a autora 

 

                   

                  Gráfico 21 - Questionário Nórdico – Problemas no quadril ou coxas – 12 meses 

 

                  Fonte: a autora 

                   

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Não Sim

Funcionários com problemas no quadril ou 
coxas nos últimos 7 dias
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                 Gráfico 22 - Questionário Nórdico – Problemas nos joelhos – 7 dias 

 

                  Fonte: a autora 

 

                 

                 Gráfico 23 - Questionário Nórdico – Problemas nos joelhos – 12 meses 

 

                Fonte: a autora           

         

                   Gráfico 24 - Questionário Nórdico – Problemas nos tornozelos/pés – 7 dias 

 

                   Fonte: a autora 
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                 Gráfico 25 - Questionário Nórdico – Problemas nos tornozelos/pés – 12 meses 

 

                 Fonte: a autora           

    

Gráfico 26 - Questionário Nórdico – Funcionários que deixaram de trabalhar nos últimos 12 meses 

 

             Fonte: a autora 

 

5.3 Inadequações encontradas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

 

5.3.1 Na área de Packaging 

 

De acordo com dados do PPRA – Programa de Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais da empresa, referente ao ano de 2019, as medições ocorreram no dia 26/06/2019, 

no inverno. De acordo com o site Clima Tempo, a temperatura em Petrópolis nesse período 

varia de 16 ºC até 25 ºC. É a época mais fria na cidade.  
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A medição de calor ocorreu com a técnica quantitativa através de medições com o Índice 

de Bulbo Úmido Termômetro de Globo e pode ser encontrada na tabela abaixo. 

                                            

Tabela 11 – Medição de temperatura - Packaging 

Local Packaging 

Agente:  Calor 

Limite de tolerância: 26,70 IBUTG 

Meio de propagação: Irradiação 

Frequência:  Habitual - Intermitente  

Tempo de Exposição: 8h 

Medição 25.9 

Análise:  Moderado 
Fonte: PPRA 2019 da empresa 

 

Constatou-se que apesar do clima frio da cidade, as medições de temperatura foram 

acima das recomendadas pela NR 17, item 17.5.2, alínea b. Sabe-se que as medições realizadas 

não condizem com a realidade de trabalho no setor. Nas estações mais quentes, como o verão, 

o ambiente laboral alcança temperaturas ainda mais elevadas e danosas ao colaborador. Alguns 

trabalhadores já passaram mal durante o trabalho devido ao calor proveniente dos equipamentos 

responsáveis por elevar a temperatura da cerveja. 

A medição de ruído ocorreu com a técnica dosimétrica, com o dosímetro perto do 

ouvido do operador, conforme explicado na metodologia. Os dados da medição se encontram 

na tabela abaixo. 

                                    

      Tabela 12 - Medição de ruído - Packaging 

Agente Ruído Contínuo 

Limite de Tolerância 85 dB (A) 

Nível de Ação 80 dB (A) 

Meio de Propagação: Via aérea 

Frequência: Habitual - Intermitente 

Tempo de Exposição 8h 

Medição: 74.8 
                                   Fonte: PPRA 2019 da empresa 

 

Constatou-se assim que o uso do equipamento de proteção individual utilizado para atenuação 

do ruído se faz desnecessário, uma vez que a medição está abaixo do nível de ação estabelecido 
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pela Norma Regulamentadora 15. No entanto, este ruído constante pode ser um fator estressante 

para os colaboradores do setor. 

 

5.3.2 Na área de Brassagem 

 

  De forma análoga ao packaging, as medições da área de brassagem podem ser 

encontradas na tabela a seguir 

                                    

                       Tabela 13 - Medição de temperatura - Brassagem 

Local Processo 

Agente:  Calor 

Limite de tolerância: 26,70 IBUTG 

Meio de propagação: Irradiação 

Frequência:  Habitual - Intermitente  

Tempo de Exposição: 8h 

Medição 28.8 

Tipo de Trabalho Moderado 
                                   Fonte: PPRA 2019 da empresa 

 

A medição de ruído ocorreu com a técnica dosimétrica, com o dosímetro perto do ouvido do 

operador, conforme explicado na metodologia.  

                                    

                                    Tabela 14 - Medição de temperatura - Brassagem 

Agente Ruído Contínuo 

Limite de Tolerância 85 dB (A) 

Nível de Ação 80 dB (A) 

Meio de Propagação: Via aérea 

Frequência: Habitual - Intermitente 

Tempo de Exposição 8h 

Medição: 72.8 
                                    Fonte: PPRA 2019 da empresa 

 

Constatou-se assim que o uso do equipamento de proteção individual utilizado para 

atenuação do ruído se faz desnecessário, uma vez que a medição está abaixo do nível de ação 

estabelecido pela Norma Regulamentadora 15. O mesmo se aplica para os trabalhadores desta 

área em relação aos níveis de ruído. 
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5.4 Inadequações observadas nos setores de Packaging e Brassagem 

 

5.4.1 Estação de Trabalho  

 

O supervisório da brassagem é uma sala dentro da área produtiva. A sala é climatizada, 

conta com computadores, geladeira para armazenamento de insumos cervejeiros e instrumentos 

para análise de amostras. No recinto existem 3 estações de trabalhos, no entanto, nenhuma delas 

está ergonomicamente adequada. Isso se dá pelo fato das mesas e cadeiras não possuírem 

regulagem de altura. Pelo tempo de uso e desgaste natural, o sistema pneumático dos assentos 

não funciona. Logo, os funcionários trabalham em cadeiras muito baixas com mesas altas. As 

estações de trabalho também não contêm kit ergonômico de apoio para pés, suporte de teclado 

ou mousepad. 

 

5.4.2 Temperatura 

 

 Apesar do ambiente contar com ventiladores industriais e exaustores eólicos, a 

transmissão de calor das tinas para o ambiente é evidente. O local de trabalho sofre com uma 

climatização ineficiente, prejudicando os funcionários principalmente do turno da manhã e no 

período do verão, por conta do sol. Por se tratar de uma indústria alimentícia, no setor de 

produção, não existem janelas abertas, apenas vidros para permitir que o público assista à 

produção cervejeira, como pode ser visualizado na figura 12 a seguir: 

 

              Figura 12 - Corredor principal envidraçado 

 

Fonte: a autora 

 

5.4.3 Levantamento de peso 
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  O silo de rolhas é uma máquina de abastecido de rolhas para as garrafas do Packaging. 

O abastecimento consiste em levantar uma caixa do chão e transferir as rolhas para o 

reservatório do silo. Por se tratar de um equipamento grande, sua abertura exige força além do 

indicado. Ademais, por conta do peso da tampa de abertura e seu fechamento livre, evidencia 

um grande risco de prensamento de mãos e dedos.  

 

                                             Figura 13 - Silo de rolhas 

 

                                           Fonte: a autora 

 

5.4.4 Trabalho em pé 

 

 Os funcionários que operam os equipamentos da área de Packaging, realizam todo o 

trabalhado na posição de pé. Conforme a foto abaixo, não existe nenhum assento no local, 

pausas definidas ou revezamento. Durante a entrevista foi evidenciado que pelo menos 4 

funcionários se queixaram de dores nas pernas e inclusive o aparecimento de varizes.  
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                                                        Figura 14 - Trabalho em pé 

 

                                                       Fonte: a autora 

 

5.5 Não conformidades em relação à Norma Regulamentadora 17 

 

A Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia (Ministério do Trabalho) visa a estabelecer 

parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características 

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

e desempenho eficiente. O setor de produção avaliado neste trabalho apresentou uma série de 

problemas que evidenciam não-conformidades com a Norma Regulamentadora 17. Abaixo 

estão listados itens da norma que não são cumpridos pela empresa em questão. 

Não existe o treinamento de transporte manual de carga no plano de treinamento da 

empresa, desrespeitando assim o item 17.2.3 na NR 17. Conforme mostra o item a seguir: 

17.2.3. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as 

leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que 

deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.  

A paletização é realizada de forma manual e não dispõe de meios técnicos para facilitar 

o transporte manual de carga, infringindo o item 17.2.4 da norma. O item referente a norma 

pode ser verificado abaixo: 

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

técnicos apropriados. 
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A área de Packaging não oferta assentos para descanso, descumprindo o item abaixo: 

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 

  Os equipamentos não apresentam conforto físico ou mental para os funcionários, 

descumprindo o item 17.4.1. 

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. 

O ambiente de trabalho não é adequado para as individualidades e características físicas 

de cada funcionário, desrespeitando o item 17.5.1 da NR17, conforme item abaixo:  

17.5.1. As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.  

O ritmo da esteira imposto pela empresa, desrespeita as limitações do funcionário, 

causando não só a exaustão física, mas também a exaustão mental, violando o item 17.6.1: A 

organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

 

5.6 Soluções propostas para as inadequações apresentadas e os investimentos estimados 

 

5.6.1 Área de Chopp  

 

Foi evidenciado que o barril de chopp retorna à cervejaria ainda com resquício do líquido, 

por isso, ele continua pesado. Tendo em vista que já existe uma talha elétrica no local, a 

adequação necessária é o aumento da estrutura de braço, permitindo que equipamento tenha 

acesso físico até o local de barris vazios. Conforme evidenciado na figura abaixo, o funcionário 

não estaria mais exposto ao levantamento de peso. O valor estimado para tal mudança é de 

R$6.000,00. 
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           Figura 15 - Área de Chopp – Talha Elétrica 

 

                                                      Fonte: a autora 

 

5.6.2 Área de Packaging  

 

A paletização manual é a atividade ergonômica mais crítica da unidade. Para minimizar os 

efeitos fatigantes da ação, é necessário a compra de um sistema de ventosas a vácuo. O sistema 

eliminaria a postura inadequada além do carregamento de peso.  

O valor para a compra varia em torno de R$46.000,00. 

Para o abastecimento das caixas para montagem, seria necessário a compra de uma mesa 

pantográfica. A mesa é responsável pelo levantamento de peso e transporte da caixa dentro da 

cervejaria. O valor da mesa é de R$4.300,00. Durante a elaboração do relatório, a empresa 

comprou uma mesa pantográfica.  
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                                        Figura 16 - Sistema a vácuo 

 

                                                           Fonte: Site Directindustry 

 

5.6.3 Área da Brassagem 

 

A dosagem de químico oferece além do risco ergonômico, o risco de acidente com 

respingos de produto concentrado. Para mitigar o risco, deve-se comprar uma bomba manual 

de transferência de líquidos e realizar o transporte da bombona na mesa pantográfica. O valor 

da bomba manual é de é de R$300,00. Durante a elaboração do relatório, a unidade comprou a 

quantidade de bombas necessária para a operação de toda a cervejaria. 

 

                                                 Figura 17 - Bomba manual 

 

                                                  Fonte: a autora 
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A foto abaixo demonstra o carrinho feito pelo setor de engenharia, para o transporte de 

bombonas de produtos químicos, feitas com chapas de inox e material excedente da unidade, 

não sendo necessário comprar material, nem gastar com mão de obra. 

                    

                  Figura 18- Carrinho para transporte de bombonas de produtos químicos 

 

                   Fonte: a autora 

 

5.6.4 Medições realizadas no Packaging 

 

A medição de temperatura apontada no PPRA está dentro do limite da norma, mas fora da 

realidade da empresa. Deve-se destacar que a medição foi realizada na época mais fria do ano 

e a diferença entre o limite da norma e a medição foi de 0,8 ºC. Por isso, a recomendação é a 

repetição da medição no verão. 

A medição de ruído também ficou abaixo tanto do limite de tolerância para 8 horas, quanto 

o nível de ação, que é o momento em que a empresa deve agir para mitigar os danos causados. 

Por isso, a indicação é de remover o protetor auricular das áreas. Com isso, a economia média 

será de R$1.620,00 por ano nos setores de Packaging e Brassagem.  Além do maior conforto 

para os operadores, a iniciativa está em conformidade com a nova política da empresa, distribuir 

EPI somente quando necessário, uma vez que este pode causar desconforto ao operador.   
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5.6.5 Medições realizadas na Brassagem 

A medição de calor está acima do limite de tolerância, de acordo com o quadro 1, da Norma 

Regulamentadora número 15. Por isso, a empresa deve adotar uma medida mitigadora 

imediatamente. Uma das medidas mitigadoras seria o tempo de descanso térmico sugerido na 

norma.  

 

Tabela 15 - Regime de Trabalho indicado 

 

Fonte: NR 15 

 

Entretanto, esse tempo de descanso impactaria na operação, uma vez que o operador 

deveria permanecer 50% do tempo em um ambiente climatizado (supervisório) e não 

produzindo. 

A climatização de toda a área produtiva não foi cogitada pelo alto valor de execução, 

posterior manutenção, além do gasto mensal com a conta de luz e vai contra a iniciativa da 

empresa com o meio ambiente.  

A alternativa encontrada foi a obra de construção civil, orçada em R$50.900,00 com a 

abertura de 6 janelas na brassagem além de 4 no packaging para a área externa da cervejaria. 

Com isso, o ar quente sobe e faz a troca com o lado de fora. O ganho foi na diminuição de 5 ºC. 

Em avaliações feitas posteriormente, o ambiente já está mais agradável aos funcionários, não 

causando impactos na produção devido ao desgaste e mal-estar causado pelas altas 

temperaturas.  É importante destacar que as janelas foram cobertas com tela, acabamento em 

alvenaria impedindo a entrada de animais, de acordo com as exigências das autoridades 

competentes. 

Ainda assim, sabendo que as medições foram realizadas no inverno, é recomendável a 

repetição da medição de temperatura no verão.  

Nas figuras 19 e 20 podem ser observadas as aberturas para as janelas. 
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       Figura 19 - Abertura de janelas - antes 

 

Fonte: a autora 

 

Figura 20 - Abertura de janelas – em execução 

 

                                                Fonte: a autora 

 

5.6.6. Estação de Trabalho 

 

 Levando em consideração que a estação de trabalho é compartilhada entre os 3 turnos, 

a recomendação é a compra de cadeiras ergonômicas, com ajuste adequado de altura, além de 

teclado com ajuste de altura, além de suporte para teclado, mouse e pés, com o objetivo de 

diminuir a sobrecarga cervical.  Tendo em vista que são 4 estações de trabalho na área, o valor 

total para a compra seria de aproximadamente R$2.000,00.  

 

5.6.7 Levantamento de peso 

O abastecimento do silo de rolhas deve ser feito com a mesa pantográfica. A mesa 

pantográfica é um maquinário que serve para auxiliar setores de linhas de produção, 

proporcionando um deslocamento horizontal e vertical de materiais, através de seu sistema 

hidráulico para elevação, feita por meio de um pedal. É importante destacar que a mesma mesa 

pode ser utilizada para o abastecimento das caixas para montagem, só é necessário comprar 

uma única mesa para atender aos dois equipamentos. 
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 Além disso, é recomendada a instalação de pistões pneumáticos no silo de rolhas, 

impedindo a queda da tampa e o possível prensamento de mãos e dedos. O valor dos dois pistões 

é de aproximadamente R$50,00. A figura 20 ilustra o pistão recomendado. 

 

                                                                  Figura 21 - Pistão 

 

Fonte: Site Loja Americanas 

 

5.6.8 Trabalho em pé 

 

 A recomendação é a compra de uma cadeira ergonômica para o local. Foi levantado a 

impossibilidade de se colocar uma cadeira ergonômica, devido ao seu tamanho e a obstrução 

do corredor de emergência. Por isso, em consulta com outras cervejarias foi relatada a compra 

de uma banqueta que atende à operação, tendo em vista que o operador não trabalha sentado 

durante todo o turno.  A recomendação imediata é a compra de uma banqueta que seja regulada 

individualmente e fique posicionada fora do corredor de circulação. Essa banqueta deve ser 

utilizada como um momento de descanso. O valor aproximado é de R$300,00. São necessárias 

3 banquetas para a área de packaging. 

 

                                                                Figura 22 - Banqueta 

 

Fonte: a autora 
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5.7 Análise de Custo-Benefício dos Investimentos Propostos 

A implantação das recomendações ergonômicas e de segurança do trabalho proposta por 

este projeto é relevante, uma vez que 8,3% dos trabalhadores informaram que se ausentaram do 

trabalho por conta de algum desconforto ergonômico. Além disso, nos últimos 12 meses, há 

registros de lesões em todas as áreas o corpo dos trabalhadores  

Até a conclusão desse trabalho, diversas ações já foram tomadas para a melhoria das 

condições de trabalho da unidade. A compra e a utilização de alguns equipamentos foram 

realizadas, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 16 - Investimentos Propostos 

Item 
Valor 

unitário 
Quantidade 

Valor total 
por item 

Item já 
realizado? 

Percentua
l 

Banquetas R$300,00 3 R$900,00 Sim 0,80% 

Bomba manual para 
transf. Liq. 

R$300,00 6 R$1800,00 Sim 1,61% 

Cadeira ergonômica R$300,00 4 R$1200,00 Sim 1,07% 

Construção civil - Janelas R$50900,00 1 R$50900,00 Sim 45,47% 

Extensão talha do Chopp R$6000,00 1 R$6000,00 Não 5,36% 

Kit ergonomia para PC  R$200,00 4 R$800,00 Não 0,71% 

Mesa pantográfica R$4300,00 1 R$4300,00 Sim 3,84% 

Pistões R$25,00 2 R$50,00 Não 0,04% 

Sistema de ventosas R$46000,00 1 R$46000,00 Não 41,09% 

Total R$108325,00 23 R$111950,00 - 100,00% 
 

Fonte: a autora 

 

 O valor total para a implementação das melhorias seria de R$111.950,00. Até o fim 

desse relatório, já foram investidos R$59.100,00. 

Para a priorização dos investimentos, foi utilizada a Matriz de Esforço e Impacto 

(RISSI, 2007). A matriz é dividida em 4 quadrantes, o eixo “X” corresponde ao eixo de impacto, 

já o eixo “Y”, indica o esforço. A talha para o manuseio do barril de chopp é de baixo esforço, 

uma vez que é feito por uma empresa terceirizada e seu custo é baixo, em contrapartida, uma 

vez instalada ela terá grande impacto positivo nos trabalhadores. Por isso, ela deve ser a 

primeira opção de compra. O sistema de ventosas apresenta grande impacto para os 

funcionários e seu custo é elevado. Por isso, ela deve ser a segunda opção de compra.  
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                         Figura 23 - Matriz de Esforço e Impacto 

 

Fonte: A autora 

 

Para a correta priorização, a recomendação é que primeiro seja feita a compra da extensão 

da talha de Chopp, posteriormente o Sistema de ventosas para paletização e assim pistões para 

o silo de rolhas e posteriormente o kit de ergonomia para computadores 

É importante destacar que a não utilização dos protetores auriculares nas áreas acarretará 

um ganho de R$1.620,00 por ano, além do conforto para os trabalhadores com a sua não 

utilização.  

Já o sistema de ventosas para a paletização terá o ganho de aproximadamente R$2.500,00 

mensal, após o pagamento do equipamento. Com a instalação do sistema não será mais 

necessário o rodizio de trabalho, um único colaborador será capaz de realizar a atividade 

durante o seu turno. Por isso, o sistema será pago naturalmente em aproximadamente 18 meses, 

tendo em vista que o salário mensal de um operador é de aproximadamente R$2.500,00. 

 

5.8 Custos com a não implementação das melhorias propostas 

 

Não foi possível obter o percentual de absenteísmo da unidade, a empresa se limitou apenas 

a declarar que o índice de absenteísmo era abaixo do máximo estabelecido pela companhia. 

Entretanto, a empresa utiliza o sistema de banco de horas, ou seja, existe um acordo de 

compensação, em que as horas excedentes trabalhadas em um dia são compensadas com a 
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correspondente diminuição da jornada em outro dia. O sistema de banco de horas pode mascarar 

o percentual de absenteísmo, uma vez que em caso de ausência do funcionário, a carga horária 

proporcional é debitada do banco de horas e não contabilizada no índice de absenteísmo. 

Já o índice de turnover, ou seja, a rotatividade de funcionários é alta, acima do máximo 

permitido e por isso a empresa passa por uma reestruturação de estratégia para manter os 

funcionários. Outra cervejaria da companhia participou de um estudo em 2016 e informou que 

a meta de absenteísmo da unidade era de 2%, entretanto, a média era de 4,5%. Segundo a FIESC 

- Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, com dados de 2011 até 2014, em média, 

o absenteísmo consome 04 dias de trabalho de cada profissional por ano. Aplicando esse dado 

na unidade, é possível estimar somente de custo de mão de obra uma perda de R$24.000,00 

anual, levando em consideração o cenário da unidade, equivale a aproximadamente 1 

funcionário por mês. 

Foi verificado que caso a empresa não cumpra as recomendações propostas, fica passível 

de sofrer penalidades de acordo com o Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho. 

Somente para o risco de calor, tendo em vista que constitui infração 3, de acordo com o anexo 

2 da Norma Regulamentadora 28 – Fiscalizações e Penalidades, a empresa que possui de 51 até 

100 funcionários e que de acordo com o Ministério da Fazenda de 2021, a Ufir (Unidade Fiscal 

de Referência) é de R$ 3,7053, totaliza-se uma infração que pode ser de R$10.741,66 até 

R$12.234,90. 

De forma análoga, para o transporte manual de carga, de acordo com a Norma 

Regulamentadora 17, sendo provado o dano ao trabalhador por carregamento de peso, também 

se constitui infração 3, somando-se às multas, ambas podem ser de R$21.483,32 até 

R$24.469,80.   

Podem ser acrescidos a estes custos, embora não tenham sido contabilizados, os 

relacionados a processos trabalhistas e danos causados à imagem da empresa. 

   

6 CONCLUSÃO 

De acordo com a maior fabricante de bebidas do Brasil, a Ambev, somente até o mês de 

outubro de 2020, as vendas de cerveja no país aumentaram 25,4%. No entanto, o alto índice de 

produção tem seu preço. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores das 

Indústrias de Alimentação de Afins (CNTA, 2014), as empresas líderes do mercado batem 

recorde de reclamações trabalhistas na Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia e 

queixas relacionadas a acidentes de trabalho.  
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Assim sendo, este projeto se justifica em realizar uma análise ergonômica para avaliar 

quais os riscos presentes no setor de produção de uma indústria cervejeira e como mitigá-los 

e/ou eliminá-los.  

Através da utilização da metodologia de análise ergonômica do trabalho e da aplicação de 

ferramentas de ergonomia, concluiu-se que a temperatura e o levantamento manual de peso são 

os maiores riscos presentes nos setores de trabalho analisados. 

Foi possível realizar o benchmarking com cervejarias reconhecidas na indústria de bebidas, 

de modo a melhorar o ambiente do setor analisado, assim como contribuir para melhorias de 

outras unidades da empresa 

Para todos os riscos identificados foram propostas soluções visando eliminá-los ou reduzi-

los. Estas soluções recomendadas contemplaram a realidade da empresa e sua capacidade de 

investimento, objetivando melhorias que fossem viáveis. Analisou-se para tanto os 

investimentos necessários à implantação das melhorias propostas e os custos decorrentes da 

falta de ergonomia na organização, demonstrando uma relação custo-benefício extremamente 

favorável à que a empresa invista nas melhorias ergonômicas. Deste modo, a empresa poderá 

trabalhar em conformidade com as normas regulamentadoras, mais precisamente em relação à 

NR-17 e de modo mais seguro e produtivo.  
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