
DESCRIÇÃO DAS ANÁLISES ERGONÔMICAS DOS POSTOS DE TR ABALHO 

ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS INTERNACIONAIS 

 
A utilização de ferramenta técnica para a análise dos postos de trabalho torna a conclusão fiel à 
realidade, permitindo que a empresa priorize corretamente as ações necessárias para a adequação 
dos postos. Estas ferramentas necessitam basicamente de quatro grandezas para que todos os 
campos sejam preenchidos. 

Segue abaixo a descrição destas grandezas: 

1º - determinação do ciclo - este procedimento permite avaliar quantas vezes os movimentos são 
repetidos no decorrer do dia. Quanto menor o ciclo, maior a repetitividade. A obtenção do ciclo é feita 
com o auxílio de um cronômetro, numa operação conhecida pêlos cronoanalistas. O estudo de 
croanálise é complexo e dispendioso, portanto do ponto de vista da ergonomia nos concentramos na 
determinação do início e fim da tarefa (ciclo), e acionamos o cronômetro para a obtenção do tempo 
utilizado para sua execução. 

2º - determinação dos movimentos não naturais - em todos os trabalhos há necessidade de 
movimentos para a realização da tarefa, o que nos obriga a fracionar todos os movimentos dentro de 
um ciclo para estabelecer quais participam com maior importância, e quais são insignificantes ou 
desprezíveis. É necessário que o auditor conheça a biomecânica dos movimentos, para que o 
fracionamento se faça perfeitamente, neste caso a descrição dos movimentos predominantes entre 
as operações industriais deve ser descrita para o melhor entendimento: 

- pinça 

- adução do polegar 

- oposição do polegar 

- pinça palmar 

- abdução e adução dos dedos 

- preensão da mão 

- desvio ulnar 

- desvio radial 

- supinação 

- pronação 

- flexão do antebraço sobre o braço 

- flexão do ombro 

- extensão do ombro 

- adução do ombro 

- abdução do ombro 

- flexão do pescoço 



- extensão do pescoço 

- etc. 

Como podemos observar, existe um número interessante de movimentos relatados e outros mais 
não relatados, e curiosamente encontramos parte deles, ou grande parte deles nos postos 
industriais, o que não implica na lesividade do posto. Alguns chamados check lists, instituíram este 
preconceito entre muitos profissionais, que começaram a considerar lesivo qualquer posto que 
contenha um destes movimentos, ocorre que se trata de uma análise simplista, pois podemos 
constatar em todas as atividades laborativas, domiciliares, esportivas, etc, diversos movimentos não 
naturais, e mesmo assim, nem todas proporcionam queixas ou lesões. 

Em muitas atividades, observamos uma série de movimentos não naturais, espaçados por ciclos 
longos que distanciam os movimentos proporcionando uma série de pausas importantes, este tipo de 
atividade é responsável por grande parte das profissões existentes como no caso dos lixeiros, 
pedreiros, marceneiros, agricultores e etc. - quem duvida da exigência física destas profissões? 
Entretanto a incidência é muito menor do que a incidência observada entre os digitadores, que 
possuem pouca variedade de movimentos num ciclo extremamente pequeno. 

A lesividade de um posto é subproduto de diversos fatores associados ou não, que num determinado 
momento ultrapassa a capacidade humana de executar força ou repetitividade. O limite humano é 
fixo, ou é melhorado vagarosamente com melhores condições de vida, enquanto os limites 
operacionais são ultrapassados freqüentemente pela implementação de técnicas racionalizadoras. 

3ª - proporção do movimento dentro do ciclo - outro fator importante para a obtenção do potencial 
lesivo do posto, é a analise fracionada de cada movimento, identificando o tempo que cada 
movimento ocupa dentro de um determinado ciclo. Para que possamos entender melhor esta 
questão, vamos imaginar um operador que esta lixando o teto, por exemplo, as mãos descrevem 
certo movimento de vai e vem, e os ombros ficam durante todo o ciclo numa posição somente, neste 
caso os ombros e trapézios entrarão mais rapidamente num processo de fadiga do que os punhos. 
Este fenômeno é chamado de contração estática e identifica um potencial lesivo muito alto, 

evidenciando que uma determinada postura inadequada quando ocupa parte importante do ciclo 
pode tornar-se altamente lesiva, pois não permite a recuperação das estruturas. 

4º - determinação da força - hoje a força é reconhecidamente o principal fator causador das lesões. 
Esta grandeza pode ser obtida a partir do uso de um dinamômetro, que coleta os valores necessários 
para a execução de uma determinada tarefa. A ferramenta contém seu próprio critério para 
classificação das forças envolvidas bastando inserir as forças coletadas na respectiva planilha, 
entretanto no material “MOORE&GARG”, o critério é obtido a partir da opinião do analista, este 

procedimento pode ocasionar dúvidas em função de uma observação pessoal incorreta. Para que 
isto não ocorra, geralmente se utiliza os critérios de força deixados por Grandjean, que permite 
estabelecer com uma boa margem de acerto, mesmo que empiricamente as considerações 
necessárias para o preenchimento do material “MOORE&GARG”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

O gráfico de Grandjean demonstra o tempo de aparecimento da fadiga em função do esforço 
realizado, demonstrando que os trabalhos não devem exigir mais de 20% da força máxima de um 
determinado grupamento muscular. Portanto durante a elaboração de um projeto, não deve ser 
concebido momentos de força que ultrapassem este limite. 

Quando um operador executa uma tarefa num ciclo curto, demonstrando desvios importantes dos 
segmentos corpóreos, e aplicando grande força, se evidencia um quadro de risco, principalmente 
pela caracterização da força, do que pela repetitividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEVANTAMENTO DE CARGAS 

Os riscos a região lombar dos trabalhadores relacionado às atividades de levantamento de carga, 
necessitam de investigação. A legislação brasileira apresenta como peso máximo para transporte 
individual 60 kg (CLT), esta referência nasceu junto à própria CLT, a partir da necessidade de 
atender as exigências de exportação, principalmente relacionados a sacarias (Café, açúcar, etc.). 

A Norma regulamentadora 17 menciona texto sobre as preocupações relacionadas ao 
comprometimento a saúde e segurança dos trabalhadores no item 17.2.2, transcrito abaixo: 

“17.2. Levantamento, transporte e descarga individu al de materiais. 

17.2.2. Não deverá ser exigido nem admitido o trans porte manual de cargas, por um 
trabalhador cujo peso seja suscetível de compromete r sua saúde ou sua segurança.” 

Estudos Internacionais indicam a necessidade de investigação ampla da atividade de levantamento 
de peso, incluindo: a análise da freqüência da atividade; avaliação da existência de torção de tronco 
ao elevar ou baixar o objeto; medidas da situação do trabalho, considerando-se a altura do início do 
levantamento, distância elevada e a medida entre o objeto e o trabalhador, sem esquecer a 
identificação do peso elevado. 

O manual de interpretação da NR17, elaborado por auditores fiscais do trabalho da comissão 
nacional de ergonomia (CNE), traz no seu conteúdo a tradução da equação revisada NIOSH 1991, 
que apresenta critérios quantitativos para avaliação dos riscos relacionados a atividade de 
levantamento de carga e recomenda que o limite de peso recomendado para 90% dos homens e 
75% das mulheres seja de 23 kg. 

Incluiu-se esta metodologia no processo de análise ergonômica do trabalho para tarefas que 
apresentam atividades de levantamento de peso. 

Limite de Peso Recomendado (RWL) 

O RWL é o principal produto da equação NIOSH de levantamento de cargas. O RWL é definido, para 
parâmetros específicos nas condições de trabalho, como o peso da carga que aproximadamente 
todos os trabalhadores podem manusear pôr um substancial período de tempo (> 8 horas), sem o 
aumento do risco de desenvolvimento de lesões na coluna/costas. 

O RWL é definido pela equação abaixo: 

RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM 

Onde: 

LC = constante = 23 Kg 

HM = valor com origem na distância da carga. 

VM = valor com origem na altura de origem da carga. 

DM = valor com origem na distância percorrida da carga. 

AM = valor com origem no ângulo de rotação do tronco no levantamento da 

carga. 

FM = valor com origem na freqüência de levantamentos de carga. 



CM = valor com origem na qualidade da pega da carga. 

A estimativa do nível de estresse físico, Índice de Levantamento (LI) , é 

definido pela relação do peso da carga levantada e o limite de peso recomendado 

(RWL). 

O LI é um termo que fornece a estimativa relativa, do nível de estresse físico 

associado com a tarefa manual de levantamento de cargas. 

O LI é definido pela equação abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESLOCAMENTO DE MATERIAIS 

As atividades industriais eventualmente apresentam necessidade de deslocamento de materiais por 
meio de auxílio mecânico (carrinhos, paleteiras hidráulicas, talhas suspensas, etc...), exigindo do 
trabalhador a aplicação de força para o exercício do trabalho. 

A norma regulamentadora 17 apresenta em seu item transcrito abaixo as diretrizes necessárias a 
manutenção da saúde e segurança dos trabalhadores. Diante da ausência de dados quantitativos 
sobre forças máximas aceitáveis, identificou-se a necessidade de mensurar estes esforços a partir da 
utilização de equipamento apropriado (dinamômetro tração/compressão) e da comparação destes 
dados coletados a metodologia SNOOK, que constitui tabelas de forças máximas aceitáveis 

para homens e mulheres, de acordo com a freqüência da atividade, altura do ponto de 

aplicação da força, distâncias percorridas durante a aplicação do força e população 

envolvida no dimensionamento do esforço. 

17.2.6 - Esforço para empurrar e puxar 

17.2.6.1 O transporte e a descarga de materiais fei tos por impulsão ou tração de vagonetes 
sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outro apar elho mecânico deverão ser executados de 
forma que o esforço físico realizado pelo trabalhad or seja compatível com sua capacidade de 
força e não comprometa a sua saúde ou a sua seguran ça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÕES AMBIENTAIS 

Analisar as condições ambientais do trabalho e verificar a existência de conforto para os 
trabalhadores apresentam diretrizes mencionadas no item 17.5 da norma regulamendora 17, 
transcrita abaixo: 

17.5. Condições ambientais de trabalho. 

17.5.1. As condições ambientais de trabalho devem e star adequadas às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do  trabalho a ser executado. 

17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação 
intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas 
de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre o utros, são recomendadas as seguintes 
condições de conforto: 

a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no 
INMETRO;  

b) índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte)  e 23oC (vinte e três graus centígrados);  

c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s;  

d) umidade relativa do ar não inferior a 40 (quaren ta) por cento. 

17.5.2.1. Para as atividades que possuam as caracte rísticas definidas no subitem 

17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlaç ão com aquelas relacionadas na NBR 
10152, o nível de ruído aceitável para efeito de co nforto será de até 65 dB (A) e a curva de 
avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB. 

17.5.2.2. Os parâmetros previstos no subitem 17.5.2  devem ser medidos nos postos de 
trabalho, sendo os níveis de ruído determinados pró ximos à zona auditiva e as demais 
variáveis na altura do tórax do trabalhador. 

17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver i luminação adequada, natural ou artificial, 
geral ou suplementar, apropriada à natureza da ativ idade.  

17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente  distribuída e difusa. 

17.5.3.2. A iluminação geral ou suplementar deve se r projetada e instalada de forma a evitar 
ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrast es excessivos. 

17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem  observados nos locais de trabalho são 
os valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 541 3, norma brasileira registrada no 
INMETRO.  

17.5.3.4. A medição dos níveis de iluminamento prev istos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita no 
campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula 
corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência. 

17.5.3.5. Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, 
este será um plano horizontal a 0,75m (setenta e ci nco centímetros) do piso. 

 

 



ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO 

As Diretrizes para a análise das questões relacionadas a organização do trabalho apresenta-se no 
item 17.6 da norma regulamentadora NR17. A partir do entendimento da tarefa, o analista deve 
descrever o conteúdo da mesma, as exigências de tempo, as normas de produção e qualidade 
inerentes a sua realização, os recursos materiais disponíveis, e principalmente as estratégias 
adotadas pelo trabalhador, visando cumprir o prescrito pelo empregador. 

Abaixo, trecho transcrito da norma regulamentadora 17 sobre organização do trabalho: 

17.6. Organização do trabalho. 

17.6.1. A organização do trabalho deve ser adequada  às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser execut ado.  

17.6.2. A organização do trabalho, para efeito dest a NR, deve levar em consideração, no 
mínimo: 

a) as normas de produção; 

b) o modo operatório; 

c) a exigência de tempo; 

d) a determinação do conteúdo de tempo; 

e) o ritmo de trabalho; 

f) o conteúdo das tarefas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO ERGONOMICA 

 

Membros superiores - Moore&Garg 

Segmentos corpóreos (Posto de Trabalho) - Sue Rodgers 

Levantamento de Cargas - Método NIOSH. 

Empurrar e puxar - Snook 

 

 

O QUE É MÉTODO DE MOORE E GARG?  

É um método de análise de risco de desenvolvimento de disfunções músculo tendinosas em 
membros superiores. 

O nome “oficial” por assim dizer é Stain Index (ou índice de esforço) e foi desenvolvido em 
1995 por MOORE, J. S e GARG; com principal objetivo de avaliar o risco de lesões em 
punhos e mãos. 

Apresenta grande aceitação no meio acadêmico, empresarial e judicial, quando se trata de 
demandas relacionadas à repetitividade, aplicação de forças e posturas forçadas para 
extremidades distais de membro superior. 

Para termos uma idéia do que estamos avaliando, vamos passar por algumas definições que 
se fazem necessárias neste ponto do artigo. Iremos falar um pouco sobre a repetitividade e 
a aplicação de forças. 

O que é repetitividade?  

Geralmente na indústria, as tarefas podem ser caracterizadas segundo Escorpizo & Moore 
(2007) como: 

1. Inteiramente automatizado , onde uma tarefa é feita por uma máquina, por um motor, ou 
pelo equipamento; 

2. Semi-automatizado , onde uma tarefa é compartilhada por uma máquina e por um 
trabalhador; e 

3. Manual , em que a tarefa é realizada inteiramente pelo trabalhador 

Ainda segundo estes autores, as atividades de trabalho totalmente automatizadas e manuais não 
tem representado tantos problemas quanto àquelas em que o homem compartilha com a máquina 
sua tarefa. Nesta circunstância lhe é cerceado a possibilidade de controle sobre sua tarefa. 

Porém, ainda falta definir o que é ser repetitivo? 

Para Hagberg e Silverstein, o conceito de repetitividade compreende: 

• Mais de 50% da jornada realizando a mesma tarefa; 
• Ciclos repetidos com menos de 30 segundos de duração. 



Apesar de ainda muito a acrescentar nestes conceitos, eles servem de base para “tentarmos” definir 
o que é uma atividade repetitiva. Vejamos que essa não é uma tarefa fácil. Podemos até delimitar o 
que é uma tarefa repetitiva, porém a dificuldade está justamente em determinar até que ponto esta 
tarefa é potencialmente causadora de lesões. 

E aqui entramos no segundo ponto a esclarecermos antes de chegarmos ao método em si – a 
aplicação de forças. 

 

Aplicação de forças  

Quando tratamos de aplicação de forças, estamos diretamente ligados à capacidade de contração e 
relaxamento muscular. A maior (ou melhor) propriedade do músculo está justamente na sua 
capacidade de contrair e distender-se, conseqüentemente gerando força. 

A estrutura músculo esquelética de membros superiores desperta grande interesse no ambiente 
industrial, visto que estas estruturas não foram “programadas” para gerar grande volume de força por 
longos períodos de maneira cíclica. 

“Não somos máquinas, somos simplesmente humanos”. 

Estudos científicos já de longa data permitem afirmar que em plenas condições físicas e mentais, 
homens e mulheres tem capacidades diferentes de gerar força muscular; fator decorrente da 
estrutura anatomo-fisiológica de ambos. 

Em 1960, Hettinger examinou em homens e mulheres, a força máxima muscular gerada por três 
grupos musculares, sendo que seus resultados apontam que a força máxima de um destes grupos – 
apertar as mãos – foi de 460 N (40,67 Kg) para homens, com desvio padrão de 120, e 280 N (28,55) 
em mulheres, com desvio padrão de 70 (publicado no livro Manual de Ergonomia de KROEMER & 
GRANDJEAN, 2005). 

Neste livro, os autores ainda permitem discutir alguns fatores que podem interferir na geração de 
forças: 

• Idade : trabalhadores entre 50 e 60 anos exercem 70 a 85% da força máxima original; 
• Gênero : mulheres tem 2/3 da força dos homens; 
• Condicionamento Físico ; 
• Motivação : estímulos adequados promovem bem-estar 

Portanto, conclui-se neste ponto que os parâmetros repetitividade e força são complexos e envolvem 
uma gama de fatores que podem contribuir para avaliações precisas ou não de uma situação de 
trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



PARÂMETROS DE ANÁLISE DO MÉTODO  

 

FIE – Fator Intensidade do Esforço  

A intensidade do esforço é uma estimação do esforço requerido para realizar a tarefa uma vez. 
Trata-se de um parâmetro subjetivo de avaliação da quantidade de esforço realizado pelo 
trabalhador na realização de uma tarefa. Um dos pontos a se analisar é a expressão facial. 

 

FDE – Fator Duração do Esforço  

O percentual de duração do esforço se calcula medindo a duração do esforço durante um período de 
observação dado, e dividindo-se esse tempo pelo tempo total e multiplicando por 100. Basicamente 
por quanto tempo um esforço é mantido. 

 

As tabelas ao lado exemplificam o cálculo    

 

  



FFE – Fator Freqüência do Esforço  

O fator freqüência do esforço nada mais é do que o número de esforços que ocorre durante um 
período de observação. Deve-se observar que cada ação técnica é um esforço distinto; Quando o 
esforço for estático considere a freqüência máxima. 

Veja na tabela abaixo a classificação e o multiplicador da fórmula de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPMP – Fator Postura da Mão e Punho  

A postura de mão e punho é uma estimativa da posição destas regiões corporais em relação à 
posição neutra. Também se faz necessário o uso de filmagens para uma maior fidedignidade. 

A tabela abaixo à esquerda exemplifica como caracterizarmos a posição da mão e punho e a tabela 
à direita os fatores para multiplicação na fórmula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRT – Fator Ritmo de Trabalho  

O fator ritmo do trabalho é uma estimação do quão rápido a pessoa está trabalhando. Segundo a 
classificação do método o ritmo pode variar desde muito lento à muito rápido. 

A maneira mais precisa para isso é realizando a verificação da taxa de ocupação da tarefa, por meio 
do estudos de tempos e métodos. Na prática se observa se o trabalhador está com “tranquilidade” na 
linha, se ele realiza deslocamentos, se tem que “correr” atrás do produto, dentre outras 
características. 

A Tabela ao lado orienta na identificação dos fatores 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDT – Fator Duração do Trabalho  

O fator duração do trabalho expressa, em horas, o tempo em que a pessoa fica exposta a atividade 
de trabalho. Quantifica-se a jornada de trabalho.  

 

 

 

 

 

O cálculo 

Inseridos todos os “fatores de multiplicação” procede-se ao cálculo, que nada mais é do que o 
produto (multiplicação) de todos os fatores. 

Os critérios de interpretação seguem a seguinte ordem: 

1. < ou igual a 3,0  –> trabalho seguro; 
2. 3,0 a 5,0 –> duvidoso, questionável; 
3. 5,0 – 7,0 –> risco de lesão da extremidade distal do membro superior; 
4. > 7,0 –> Alto risco de lesão; tão mais alto quanto maior o número observado. 



Considerações Finais  

Assim como todas as ferramentas ergonômicas o Strain Index (Moore e Garg) não deve ser utilizado 
como ferramenta de diagnóstico e sim de auxílio no diagnóstico . 

Um relatório bem detalhado de uma atividade de trabalho analisada deve conter explanações sobre 
os dados observados, características de trabalho que levam a ocorrência de tal achado e 
particularidades de cada posto de trabalho. 

Se bem utilizada, o critério de Moore e Garg permite uma quantificação do risco em membros 
superiores por sobrecarga funcional, permite simulações de melhoria no posto de trabalho e 
adequação do posto de trabalho perante órgãos fiscalizadores. 

Devemos tomar cuidado com a finalidade da ferramenta, pois se ocorrem deslocamentos no posto 
(por ex. andar por curtas distâncias) não devemos aplicar o método. 

No mais, cautela na coleta, conhecimento do que se está avaliando e precisão nas medições 
garantem um bom trabalho de campo e uma análise concisa e de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLO PRÁTICOEXEMPLO PRÁTICOEXEMPLO PRÁTICOEXEMPLO PRÁTICO    –––– Preparador de Prensas de Compactaç Preparador de Prensas de Compactaç Preparador de Prensas de Compactaç Preparador de Prensas de Compactaçããããoooo    

    

1 - DESCRIÇÃO DA TAREFA 

O trabalhador responsável pela preparação da compactação realiza as seguintes atividades: 

- Aguarda a programação diária de qual máquina deve preparar. Busca na gestão ferramental as 
ferramentas necessária. Quando não encontra as ferramentas caminha ate a ferramentaria para 
pegar as ferramentas; 

- Retira o ferramental da máquina e posiciona no carrinho, e em seguida leva ate a área de 
preparação, 

- Depois de preparar o die set, posiciona o carrinho próximo a bancada, puxa o die set ate o carrinho 
e caminha ate a máquina. Quando necessário colaborador retira o Die set , deitando-o sobre o 
carrinho e em seguida o posiciona na bancada; 

- Quando chega a máquina, abre todos os compartimentos, posiciona o carrinho na altura adequada 
e empurra o die set ate entrar no local certo da máquina, em seguida aperta os parafusos da 
máquina, realiza alguns ajustes e libera a máquina para ser operada; 

- Trabalha realizado na postura em pé, mas caminha entre as máquinas observando a produção. 

- As pausas são praticadas a todo momento que o trabalhador necessitar, pois não há impedimento 
para deixar o posto de trabalho. 

- A avaliação qualitativa do ambiente de trabalho indica que o mesmo está com iluminação, ruído e 
temperatura adequados as características psicofisiológicas do trabalhador. 

- O trabalho é realizado em turnos de revezamento semanal entre os horários das 06:00 as 14:35 e 
das 14:20 as 22:45, e turno fixo das 22:30 as 06:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – PRÉ-DIAGNÓSTICO 

Observando as atividades do trabalhador, constata-se a variabilidade de posturas e ações 
realizadas, portanto o desconforto pode estar diluído ao longo do dia e um possível desconforto em 
membros superiores devido as posturas adotadas pelo trabalhador durante a preparação da máquina 
e na coluna, devido ao peso do Die set, quando colaborador necessita transferi-lo para bancada. 

Abaixo as ferramentas de análise chamadas “Moore & Garg”, “Método Sue Rodgers” e “NIOSH”, 
demonstrando o nível do risco sobre as estruturas físicas dos trabalhadores, nas atividades 
mencionadas acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 - DIAGNÓSTICO 

As ferramentas de análises demonstram que os riscos envolvidos nas atividades de trabalho são: 

- Risco para os punhos (Moore & Garg) = Risco Moderado 

Portanto a tarefa pode gerar desconforto, fadiga ou lesão para os trabalhadores.  

 

 

5 - RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

Avaliar a possibilidade de: 

- Implantar revezamento de tarefas durante o turno de trabalho; 

- Verificar condições dos carrinhos com freqüência para evitar esforço excessivo para conduzir o 
mesmo; 

- Realização de alongamentos; 

- Orientações posturais para o levantamento e manuseio de peso; 

- Implantar um sistema no carrinho de transporte onde o colaborador prende dois ganchos com 
cabos de aço no Die Set e através de uma manivela traciona o die set para o local desejado no 
carrinho. 

- Pausas programadas 

- Talha pneumática para transferência do die set do carrinho para bancada. 


