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Resumo  

Este estudo tem por objetivo principal avaliar a confiabilidade humana por meio da 
identificação das causas das falhas humanas existentes em um processo em fase de 
reestruturação produtiva. Para tanto foi adaptada a ferramenta de análise das causas da 
falha humana para aplicação nas máquinas de envase e embalagem em um processo de uma 
empresa de laticínios. Identificadas as causas do erro humano foram propostas contra-
medidas necessárias à eliminação desta deficiência a fim de orientar na concepção do novo 
processo industrial. Após mapeadas as condições verificou-se que a origem do erro humano é 
multicausal e que medidas preventivas e corretivas devem ser tanto gerenciais quanto de 
intervenção nas condições ambientais e organizacionais do trabalho. 
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1. Introdução 

Este trabalho se insere na linha de pesquisa da Ergonomia Cognitiva sob a perspectiva da 
confiabilidade humana do sistema homem – máquina para análise das falhas humanas deste 
sistema. 

É campo de atuação ergonômica a análise de processos de reestruturação produtiva em 
especial nas situações de mudança ou de introdução de novas tecnologias no que se refere às 
questões relacionadas à caracterização da atividade e inadequação dos postos de trabalho. 

A Ergonomia possui um caráter essencialmente aplicado e tem o propósito de responder a 
uma demanda específica, enquanto área do conhecimento. Historicamente, a sua evolução é 
conseqüência das transformações da atividade humana, segundo ABRAHÃO (2005).  

Como conseqüência das transformações da atividade humana podemos constatar as mudanças 
profundas dos hábitos, das atitudes e nos esquemas operatórios. A informatização dos postos 
de trabalho gerados pela evolução tecnológica transfere a carga de trabalho que antes estava 
concentrada nos músculos para os órgãos dos sentidos e da atenção. GRANDJEAN (1998), 
MOARES & MONT’ALVÃO (2000). 

Neste novo contexto do trabalho, da automatização dos sistemas produtivos, cabe ao homem o 
papel mais ativo nas situações de trabalho, pois estas novas condições de controle e regulação 
do processo necessitam do operador uma vigilância contínua. Conforme explica Moares & 
Mont’alvão (2000) este tipo de tarefa não implica em qualquer esforço do operador, mas 
ocasiona altos níveis de tensão para o homem. As falhas do sistema caracterizadas por 
acidentes ou incidentes são raras, mas quando ocorrem são de grande proporção. 

A análise das causas da falha humana em um sistema homem – máquina insere-se no domínio 
próprio da Ergonomia Cognitiva. Uma vez que proporciona um grande número de perdas, a 
falha humana se constitui numa das maiores preocupações no gerenciamento de qualquer área 
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de trabalho. Principalmente quando há sistemas de alta complexidade e de alto risco e em 
plantas de produção contínua, conforme COUTO (1996). 

Deste modo, constitui o objetivo principal desta pesquisa avaliar a confiabilidade humana por 
meio da identificação das causas das falhas humanas existentes em um processo em fase de 
reestruturação produtiva. Identificadas as causas deste tipo de falha no processo, as contra 
medidas necessárias à eliminação desta deficiência serão propostas a fim de orientar na 
concepção do novo processo industrial.  

2. Ergonomia e sistemas homem – máquina 

Na literatura científica atual referente aos aspectos humanos do trabalho, tem-se verificado 
um número crescente de pesquisas voltadas para a análise do erro humano como causador de 
acidente de trabalho. Como também, nota-se o aspecto cognitivo humano como cerne na 
concepção ou reestruturação de artefatos tecnológicos, na construção de sistemas para tomada 
de decisão e na melhoria das condições de trabalho. Assim, percebe-se paulatinamente que a 
inovação tecnológica considera o homem não somente como o fim, mas como o meio para 
atingir seu objetivo de facilitar e otimizar a atividade humana seja no trabalho, no lazer ou nas 
suas atividades diárias.  

O entendimento da Ergonomia passa indubitavelmente pelo conceito do sistema homem – 
máquina. A acepção do termo homem – máquina, consiste no paradigma que ao menos um 
elemento é um homem com uma certa função. São homens e máquinas somadas aos processos 
pelos quais eles interagem dentro de um ambiente para cumprir propósitos comuns. Isto é, as 
entradas e saídas do sistema e não o seu tratamento. O elo de ligação entre esses componentes 
é caracterizado pela rede de fluxo de informações. 

Uma incorreta adequação dos dispositivos às capacidades humanas pode invalidar a 
confiabilidade de todo o sistema. Assim, faz-se necessário conhecer os fatores determinantes 
da melhor adaptação de equipamentos, trabalho e ambiente aos usuários deste sistema. Por se 
desconsiderarem os fatores humanos, resultam falhas do sistema sendo ineficiente o 
desempenho. Há de se adaptar as máquinas às características físicas, cognitivas e psíquicas do 
homem, devido o número de informações a selecionar, as variáveis a interpretar e as várias 
possibilidades de solução dentro do sistema. Portanto “... toda proposição de medida deve 
visar o propósito básico da solução ergonômica: conforto, produtividade e segurança”. 
(COUTO, 1996:242). 

Para Abrahão (2005) a Ergonomia aplicada aos sistemas informatizados busca estudar como 
ocorre a interação entre os diferentes componentes do sistema a fim de elaborar parâmetros a 
serem inseridos na concepção de aplicativos que orientem os usuários e que contribuam para a 
execução da tarefa. 

A partir da interação entre os fatores humanos e o tecnológico que a Ergonomia tem sua ação. 
Enquanto ciência, como descreve Moraes & Mont’alvão (2000), procura fornecer bases para 
adaptar o homem aos meios e métodos de produção e resolver os conflitos da relação entre a 
inteligência natural e a artificial. Esta abordagem sistêmica aplica-se tanto a um posto de 
trabalho com um operador, quanto às instalações complexas com vários trabalhadores. 

Segundo as autoras estes conflitos são expressos por meio dos custos humanos do trabalho. 
Para o sistema há comprometimento da produtividade e da qualidade do sistema homem – 
máquina. Para o homem, os custos são a fadiga, doenças profissionais, acidentes, incidentes, 
erros excessivos, paradas não controladas, lentidão na execução das atividades, além de outros 
problemas de desempenho, assim como danificação e má conservação de máquinas e 
equipamentos, que acarretam decréscimo na produção, desperdício de matérias primas e baixa 
qualidade dos produtos. Estes custos se apresentam em três níveis: 
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- Condições de trabalho: engloba as características do trabalhador, sua capacidade de 
trabalho como idade, sexo, condições físicas, condições psíquicas, escolaridade, motivação e 
cultura. Objetivos e exigências da tarefa, ambiente (físico, químico e organizacional) são 
fatores que atuam sobre o desempenho das tarefas que são considerados como condições de 
trabalho; 

- Atividade da tarefa: consideram-se as ações desempenhadas pelo operador como tomada 
de informações, decisões, manipulações acionais, comunicações, deslocamentos, 
movimentação de materiais e posturas assumidas para a execução da tarefa; 

- Nível dos efeitos da atividade são determinados pelo desempenho das atividades que são 
entendidos como as conseqüências para o operador, a carga (expressa-se quantitativamente 
através de índices fisiológicos como batimentos cardíacos, temperatura corporal, consumo de 
oxigênio, etc) e os custos humanos do trabalho. Paralelamente tem-se o desempenho do 
operador, o rendimento do trabalho, a produtividade e a qualidade do trabalho. 

2.1 Confiabilidade humana e ergonomia cognitiva 

Couto (1996) argumenta que uma das áreas de avaliação ergonômica mais complexas é a 
avaliação da confiabilidade humana no trabalho. Para determinar a confiabilidade humana 
dentro do contexto homem – tarefa, isto é, as condições organizacionais e ambientais dentro 
das quais o trabalhador desenvolve suas atividades de trabalho prescrito, é necessário entender 
a falha humana, mais precisamente como e por que ela acontece. Uma vez que este tipo de 
falha é algo complexo, multicausal e multideterminado.  

Couto (1996) baseado em Trevor Kletz adaptou o modelo do hexágono das causas da falha 
humana. Este modelo é composto pelas 6 (seis) principais causas da falha humana, como 
mostra a figura abaixo:            

Figura 1 – Hexágono das causas da falha humana (Couto, 1996) 

Todas as 6 facetas do modelo são importantes na visão da Ergonomia Cognitiva, pois esta 
utiliza para a análise detalhada das causas da falha humana o conhecimento sobre a 
aprendizagem do ser humano a fim de obter o aprendizado correto e a prática igualmente 
correta do homem no seu ambiente de trabalho. 

Esta ferramenta destina-se a investigação do erro humano quando ele já ocorreu.  

DECKER apud GONÇALVES considera o erro humano como um efeito e não como uma 
causa de problemas graves do sistema. Assim como a árvore de causas do erro humano de 
Couto, Decker analisa o erro humano após a sua ocorrência. Portanto este estudo busca 
identificar a tendência ao erro humano, atuando de forma preventiva na identificação das 
situações que podem comprometer a confiabilidade humana no trabalho. 
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Para Gontijo (2000) as atividades de trabalho são compostas por componentes gestuais, 
informações, regulações e processos cognitivos.  

Ainda na abordagem ergonômica, analisar uma atividade de trabalho compreende avaliar os 
seus componentes gestuais, de informações, de regulações e cognitivos. Ou seja, é entender 
por meio da decomposição global ou detalhada da atividade como o trabalhador executa a sua 
tarefa.  

O método de análise depende dos objetivos do estudo e das características das situações de 
trabalho, para Gontijo (2000). Sendo assim, quando há predominância de atividade muscular 
como nos casos de atividades repetitivas e cíclicas, analisam-se as atividades em termos 
gestuais. A análise em termos informacionais ocorre quando o elemento homem tem que 
identificar os sinais de trabalho provenientes das situações deste trabalho. Nesse aspecto a 
probabilidade de aparecimento de uma informação não é apenas em função apenas do 
emissor, mas do receptor (estado de saúde, motivação, qualificação, grau de aprendizagem da 
tarefa, carga de trabalho,...). Em relação aos componentes de regulação da atividade, estuda-se 
o estado atual do objeto de trabalho ou sistema de produção e a maneira como o trabalhador o 
estabelece. Já as representações mentais das imagens operativas, da avaliação e da definição 
da tarefa e de procedimentos assim como a seqüência de operações que permite resolver todos 
os problemas de uma determinada classe e delimitar a pesquisa de soluções em grandes 
espaços de problemas caracterizam os processo cognitivos da atividade. 

Nesse sentido, Vergara (1997) demonstra a necessidade de tornar a atividade mental visível 
para caracterizar a Ergonomia Cognitiva ou da Cognição, uma vez que esta atividade não 
pode ser mensurada em toda a sua magnitude. A visualização só é possível por meio dos 
modelos de processos. Estes modelos são construções conceituais que levam em conta, 
segundo o autor, uma série de operações realizadas pelo operador. Validar este modelo 
pressupõe que as operações mentais realizadas pelo operador devem ser compatíveis com a 
natureza da tarefa. 

Para a Ergonomia Cognitiva o centro da abordagem é o operador que é definido como sendo 
um especialista que processa conhecimentos específicos, mas, sobretudo, conhecimentos 
operacionais para executar um certo grupo de tarefas no contexto de uma determinada 
atividade operacional. Os conhecimentos que aqui interessam são os declarativos e os 
procedurais. É por meio da Ergonomia Cognitiva que se tem acesso aos conhecimentos 
operacionais de um operador, porque ela está direcionada ao melhoramento das condições de 
trabalho as quais se traduzem em termos de ajudas externas à atividade e às necessidades de 
treinamento do operador, conforme descreve Vergara (1997). 

3. Metodologia 

O processo industrial em estudo é parte integrante da produção de uma empresa de laticínios e 
se caracteriza pela produção de produtos denominados aromatizados. Este processo é 
composto por máquinas que realizam todo o processo de fabricação e embalagem destes 
produtos que inclui as seguintes etapas de produção: mistura, esterilização, envase e 
embalagem do produto final.  

A linha de produção dos aromatizados opera durante os 3 (três) turnos de trabalho da 
empresa. Há operadores em todas as fases do processo distribuídos na seguinte forma: 4 
(quatro) preparadores responsáveis pela etapa de mistura, 3 (três) operadores para 4 (quatro)  
máquinas de envase e 4 (quatro) operadores para 4 (quatro) máquinas de embalagem; sendo 7 
(sete) funcionários por turno num total de 21 (vinte e um) funcionários.  

Este processo está em fase de reestruturação produtiva uma vez que o mesmo será substituído 
por máquinas novas. A reestruturação deste processo se deve ao fato do término do ciclo de 
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vida útil das máquinas e devido às perdas proporcionadas pelas condições do equipamento. 
Segundo relato do supervisor de produção a empresa fabricante da máquina renova 
periodicamente os seus equipamentos, portanto a reposição de peças dessas máquinas 
atualmente é dificultosa em razão da não fabricação dessas peças. 

A construção deste artigo se estruturou na avaliação da confiabilidade humana no trabalho da 
máquina de envase do processo de aromatizados, denominado de A. A fase de mistura não foi 
avaliada, pois o seu processo de trabalho não será modificado. Avaliar a confiabilidade 
humana é determinar quais as condições do posto de trabalho que levam ao erro humano. O 
levantamento das falhas humanas da máquina A do processo industrial de aromatizados foi 
realizado por meio da adaptação da ferramenta de análise das causas do erro humano de 
COUTO (1996). Mapeadas as condições predisponentes à falha humana desta máquina em 
estudo, as contra medidas de eliminação destas condições que favorecem o erro humano 
foram listadas a fim de orientar na concepção do novo processo. 

A entrevista semi-estruturada aplicada nesta pesquisa consta na estruturação dos itens 
descritos árvore de causas da falha humana de COUTO (1996). O autor descreve os seguintes 
itens: deslize, condição ergonômica inadequada, falta de aptidão física e mental, falta de 
capacidade, falta de informação e motivação incorreta. Foram listados 64 (sessenta e quatro) 
itens de verificação disposta sob a forma de pergunta fechada referentes aos itens que o autor 
descreve anteriormente. 

A entrevista foi aplicada aleatoriamente para um operador da máquina de envase (A) que 
inclui as fases de esterilização e envase. Durante a aplicação do questionário foi observado o 
modo operatório dos funcionários. O objetivo desta observação não é realizar uma análise 
ergonômica aprofundada da tarefa, mas identificar os gestos e posturas inadequadas realizadas 
com mais freqüência. 

Abaixo estão ilustradas duas atividades desenvolvidas pelo operador da máquina A de envase. 
Na figura 2, o operador está colocando rolo de fita adesiva e na figura 3, está coletando dados 
relativos a produção da máquina.   

 

Figura 2 – Atividade do operador máquina A 
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Figura 3 – Atividade do operador máquina A 

4. Discussão dos resultados 

Na avaliação da confiabilidade humana da máquina de envase - A foram encontradas as 
seguintes situações.  

Ao operador da máquina A cabe a função de regulação e controle (funções cognitivas e de 
percepção) de sinais das atividades desenvolvidas pelas máquinas de envase.  

Esta máquina requer operadores mais qualificados para operacionalização do equipamento. 
Esta qualificação operacional é concedida pela empresa fabricante da máquina de envase, 
entretanto nem todos os operadores atuais receberam este treinamento, resultando na falha de 
aplicação de conhecimentos bem estabelecidos no qual alguém domina tecnicamente o 
problema, mas esta informação não chega a todos. Este item caracteriza-se também pela 
condição de falha humana por falta de informação. Aqui também se verificou a ocorrência 
conhecimentos específicos sobre o processo serem repassados pela experiência de outros 
operadores e a existência de operadores polivalentes. Nesse caso exigir que todos saibam tudo 
sobre diversas tarefas como no caso de manutenção do equipamento, operação e correção de 
problemas podem predispor à falha de treinamento.  

Como mecanismo de regulação entre os operadores em relação à falha humana por falta de 
informação constatou-se que o operador mais experiente opera o equipamento mais antigo, 
uma vez que este equipamento necessita um maior número de reparos.  

No item referente às condições ergonômicas que induzem ao erro humano foram constatadas 
as seguintes situações: a posição do corpo é ruim para o trabalho quando tem que transportar 
produtos químicos. Sob estas condições o risco de acidente fica aumentado devido às 
condições de transporte manual destes produtos pelos funcionários da máquina A ou quando 
se tem que realizar a limpeza e preparação da máquina a cada 3 (três) horas. Estas são 
condições de trabalho que causam dificuldade prática para todos os operadores da área.  

A motivação é fator exclusivamente humano. Ao não usar corretamente equipamentos de 
proteção individual como em alguns casos constatados entre os operadores da máquina se 
envase verifica-se uma motivação incorreta quando mesmo assim a supervisão é tolerante a 
este tipo de falha por negligência. Neste caso, uma medida administrativa pode gerar a falha 
humana. 

Na avaliação da confiabilidade humana da máquina de envase verificou-se que existe 
condição que pode levar à falha humana por deslize. Isto se explica pelo fato que o operador 
que recebeu treinamento técnico adequado, ou seja, quando possui toda a informação e 
capacidade operacional necessária para executar a sua tarefa, realiza uma atividade premida 
pelo tempo como nos casos de realizar testes de qualidade de duas máquinas ao mesmo 
tempo. Outro fator importante identificado nas tarefas do operador da máquina de envase é 
que os seus movimentos não se caracterizam como automáticos.  
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Trabalhadores da máquina A trabalham sob ruído alto. Esta condição pode reduzir o grau de 
aptidão física e mental para o trabalho pelo fato de ser uma condição estressante ao ser 
humano. 

Analisando quantitativamente os itens referentes à confiabilidade humana constatou-se que 
dos 64 itens analisados, 14% dos itens estão em não conformidades. E distribui-se da seguinte 
forma estes itens não conformes: 26% referem-se à falta de aptidão física e mental, 25% por 
falta de capacidade, 15% por falta de motivação e informação, 7% por deslize e condição 
ergonômica.        

Gráfico 1 – Distribuição das não conformidades da máquina A 

As não conformidades da máquina A referentes à confiabilidade humana podem ser 
agrupadas sob o seguinte registro de anomalia demonstrado no quadro abaixo:               

Quadro 1 – Registro de Anomalia 

Mapeadas as condições predisponentes ao erro humano nas máquinas de envase (A) foi 
constatado que a esta possui todas as condições necessárias ao erro.   

Para a correção e prevenção da falha humana por falta capacidade, informações incorretas e 
motivação inadequada requerem ações administrativas como treinamento operacional para os 
funcionários do setor ou substituição, um sistema de repasse de informações é fundamental 
para manter o grau de informação em nível correto. E isso ocorre com o envolvimento direto 
dos operadores, pois detêm uma parcela significativa de conhecimento sobre o processo. Para 
a motivação correta deve-se moldar a motivação adequada para o trabalhador. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
A pt i dã o Fí si c a /
M e nt a l

C a pa c i da de

I nf or ma ç õe s

M ot i v a ç ã o

D e sl i z e 

C ondi ç ã o
Er gonomi c a

O QUE? ONDE? QUANDO? QUEM? POR QUE? COMO?

Falha Humana por 
Deslize

TBA 9 / 19
Pode ocorrer 

nos 3 turnos de 
trabalho

Operador A
Com frequência realiza 
mais de uma tarefa ao 

mesmo tempo

Ao realizar testes em 2 máquinas 
ao memso tempo para ganhar 
tempo. Há 3 operadores para 4 

máquinas

Durante a limpeza e preparação a 
cada 18 horas. 

Durante o CIP há manuseio de 
produtos químicos em área de 
risco de acidente (escada da 

TBA)

Falha Humana por 
Falta de 

Informações
TBA 9 / 19

Pode ocorrer 
nos 3 turnos de 

trabalho
Operador A

Não existe o mesmo 
conhcimento 

operacional / técnico por 
todos na área 

igualmente

Alguns operam a máquina sem 
terem recebido o treinamento 
pela empresa fornecedora do 

equipamento

Falha Humana por 
Falta Motivação 

Incorreta
TBA 9 / 19

Pode ocorrer 
nos 3 turnos de 

trabalho
Operador A

Diferença de valores 
entre a empresa, chefia 

e funcionários

Tolerância a determinados 
comportamentos "inadequados"

Falha Humana por 
Falta de 

Capacidade
TBA 9 / 19

Pode ocorrer 
nos 3 turnos de 

trabalho
Operador A

Funcionário trabalha 
somente pela vivência 

prática

Ausência de treinamento técnico 
para operação de máquinas

Existência de fator 
contribuinte para reduzir 
aptidão física / mental 

Exposição à ruído alto (92 db)

Excesso de fatores de 
incerteza

Durante fase de adaptação ou 
trabalhar somente pela 

experiência prática

Ausência de adequação 
psicológica

Ausência de adequação da carga 
tensional ou mental para o 

trabalho às reais capacidades 
psicofisiológicas do colaborador

A condição de trabalho 
contêm situações de 
dificuldades práticas 

para a maioria

Falha Humana por 
Falta de Aptidão 
Física / Mental

TBA 9 / 19
Pode ocorrer 

nos 3 turnos de 
trabalho

Operador A

TBA 9 / 19
Pode ocorrer 

nos 3 turnos de 
trabalho

Operador A

Falha Humana 
Condição 

Ergonômica



XIII SIMPEP, Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

Para as condições identificadas por deslize deve-se bloquear a ação errada ou na sua 
impossibilidade impedir a sua conseqüência. Melhorar a aptidão física e mental para o 
trabalho significa reduzir as decisões tomadas às pressas, reduzir a carga excessiva de 
trabalho referente a novas tecnologias que geram competitividade no ambiente. 

Para melhorar as condições ergonômicas do trabalho deve-se realizar uma análise ergonômica 
do trabalho a fim de especificar criteriosamente as condições inadequadas do processo. Neste 
caso de reestruturação produtiva do processo de trabalho a análise ergonômica deve orientar a 
concepção dos painéis, dos equipamentos e da interação entre o homem e máquina. Aqui não 
serão descritas as condições ergonômicas ideais do processo por não se constituir o objetivo 
principal desta pesquisa.  

Estas sugestões são demonstradas mais especificamente no seguinte quadro:              

Quadro 2 – Plano de Ação TBA  

5. Conclusão 

A avaliação da confiabilidade humana no trabalho permite verificar qual a tendência do 
processo ao erro humano. Foram observados que as causas das falhas humanas geralmente 
não ocorrem isoladamente, há um contexto em que este tipo de perda ocorre. Identificá-las é 
estabelecer um indicador de desempenho humano do processo. Quando estabelecidas pode-se 
intervir no processo operatório modificando as condições ambientais ou organizacionais de 
trabalho que predispuseram ao desempenho ineficiente.  

Nesta pesquisa foi avaliada a confiabilidade humana sob o ponto de vista qualitativo, pois a 
mensuração do fator humano possui muitas variáveis, pois cada operador possui 
características antropométricas particulares, experiências diferentes e habilidades próprias que 
são difícieis de serem quantificadas. O ser humano é um universo à parte que interage com o 
trabalho por meio de suas características físicas, psíquicas, cognitivas e afetivas.  

Neste estudo pode-se verificar que o processo de produção não está compatível com as 
características humanas.  Percebe-se a incompatibilidade entre o humano e o tecnológico por 

O QUE POR QUE? QUEM? QUANDO? COMO?

(M elhoria a Implantar) (Resultados Esperados) (Responsável) (Data - Início) (Procedimento para Execução)

Análise do ruído no local de 
trabalho

Minimizar fator contribuinte de 
redução de aptidão física / mental

Segurança do Trabalho 
(Técn Segurança - Sérgio 

Machado)
À definir

Medição de ruído no local de 
trabalho 

Minimizar fatores de incerteza pela 
ausência de conhecimento 

técnico adequado
À definir

Capacitação técnica operacional 
adequda à realização do trabalho

À definir

Previnir a falha humana por falta 
de informação adequada para 

execução do trabalho
À definir

Adequação psicofisiológica 
ao trabalho

Minimizar a fadiga psíquica 
decorrente do trabalho

Área de Recrutamento e 
Seleção (Keyla Kochmann)

À definir
Adequação psicológica na seleção 

do funcionário

Valorização do colaborador À definir
Motivar corretamente o colabardor 

para o trabalho

Minimização dos acidentes de 
trabalho por falha humana

À definir
Ações pró ativa e educativas de 

valorização da vida

Lição de um Ponto 
Ergonômico

ago/06 Orientação postural in loco

Ginástica Laboral abr/06 Exercícios realizados diariamente

ago/06

Minimizar as condições de falha 
humana por deslize

agl06

Treinamento para operador ao 
assumir cargo / função

Programa de Qualidade de 
Vida no Trabalho

SEESMT 

Treinamento técnico 
operacional 

Área de Treinamento 
(Elizabete Nascimento)

Análise das condições de trabalho

Redução da fadiga física durante 
tarefas de limpeza e preparação

Estudo ergonômico do posto 
de trabalho

Programa de Ergonomia



XIII SIMPEP, Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

meio do desempenho ineficiente dos operadores. O baixo desempenho é resultado das 
próprias condições de trabalho do processo gerador da falha humana. 

Frente à evolução tecnológica atual não se pode mais procurar a máxima eficiência dos 
processos, sem a máxima eficiência humana. A equalização destas partes cabe à Ergonomia, 
pois traz à luz o conhecimento sobre as capacidades e limitações humanas tornando possível 
conjugar o binômio conforto – produtividade. 

Proporcionar a confiabilidade humana no ambiente de trabalho é permitir uma disponibilidade 
adequada do ser humano no seu contexto de trabalho, isto é,  estruturar os dispositivos, 
máquinas e a organização do trabalho de forma a não comprometer a saúde e o desempenho 
do homem nesta interface. 

Entender os mecanismos estruturais e mentais que levam ao comprometimento do 
desempenho humano ao trabalho é uma das áreas mais complexas da análise ergonômica. 
Entender quais os aspectos que levam as pessoas adotarem determinados procedimentos no 
seu ambiente de trabalho ou ainda determinar quais os valores que são considerados pelo 
funcionário quando ele está mediado por situações de risco ou por situações nas quais ele está 
premido pelo tempo são difíceis de serem mensurados ou qualificados. 

As pesquisas relacionadas à Ergonomia no campo industrial ainda mais na dimensão 
cognitiva do trabalho são pouco realizadas. Entender este processo é tornar à luz 
conhecimentos indeléveis que permitem melhorar ainda mais as situações de trabalho.   
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