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RESUMO 
 
 

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO DE VIDRO 
AUTOMOTIVO ENCAPSULADO RESUMO Pode-se definir a ergonomia como a ciência do 
trabalho utilizada tanto na concepção de dispositivos, máquinas e ferramentas; quanto na 
avaliação da relação homem, maquinário e ambiente de trabalho. Trata-se uma área de 
atuação multidisciplinar que compreende questões que se agregam entre as ciências humanas, 
biológicas e exatas. A ergonomia pretende estudar a atividade de trabalho, a fim de contribuir 
para a concepção dos meios de trabalho adaptados às características fisiológicas e 
psicológicas dos seres humanos, com os critérios de saúde e de eficácia econômica. Nesse 
sentido, diversas ferramentas têm sido utilizadas para melhorar a adaptação do trabalho ao 
homem. A análise do posto de trabalho e de como o homem interage nesse ambiente são 
fatores que vêm sendo discutidos por pesquisadores há muito tempo. O trabalho sob condições 
desfavoráveis além de ser prejudicial à saúde do trabalhador, compromete seu rendimento e 
por consequência sua produtividade, diminuindo, muitas vezes, a competitividade da 
organização. Nesse contexto, a Ergonomia surge como grande aliada para melhorar a vida dos 
trabalhadores. O presente estudo teve por objetivo a avaliação das condições ergonômicas de 
uma das linhas de produção de uma fábrica que fornece vidros temperados e laminados para 
montadoras automobilísticas, baseando-se na descrição da Norma Regulamentadora 17 
(NR17), em ferramentas ergonômicas específicas e análise “in loco”. A metodologia utilizada foi 
a Análise Ergonômica do Trabalho (AET), que visa a melhoria das condições de trabalho, 
minimizando os problemas relacionados ao sistema homem-máquina-ambiente e todas as suas 
variáveis pertinentes ao estudo. Com intuito de obter informações quantitativas, foi realizado a 
aplicação do método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) na avaliação das posturas e 
esforços e, a partir deste, obtidos os níveis de ação, se aceitáveis, ou não, nas posturas com 
maiores índices de frequência. Esta avaliação permitiu levantar problemas ergonômicos 
pontuais nas diferentes situações de trabalho do posto. Problemas estes que quando 
analisados de acordo com NR17, mostram que o mesmo não está de acordo com a norma em 
diferentes itens, como mobiliário, equipamentos, condições ambientais e organização do 
trabalho. Baseado nos dados apresentados, uma gama de ações de melhorias ergonômicas 
foram listadas, com a finalidade de melhorar a produtividade da linha e o absenteísmo 
relacionado com as Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT). As 
principais ações a serem realizadas contemplam implantação do sistema de rodízios de 
funções, melhoria da adaptabilidade de ajustes das mesas de acabamento, acionamento da 
lixadeira pneumática através de pedal diminuindo sensivelmente a força necessária na pinça 
manual e a implantação de assentos ergonômicos. Palavras-chave: Engenharia humana, 
Transtornos traumáticos cumulativos, Saúde do trabalhador.  


