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1. OBJETIVOS
Atender a NR-17 da Portaria nº 3.214 de 08/06/78, em consonância com a Portaria MTPS nº
3.751 de 23-11-1990, que estabelece a obrigatoriedade da realização, por parte dos
empregadores, da Análise Ergonômica do Trabalho - AET”, visando a adaptação das condições
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Eliminar ou minimizar os riscos ergonômicos ocupacionais de acordo com as características
físicas e psicossociais dos trabalhadores, utilizando-se métodos de observação e análise e, caso
necessário, ferramentas ergonômicas que amparem evidências de desvios. Ter a equipe,
permanentemente, bem preparada para a realização dos trabalhos seguindo procedimentos que
previnam a ocorrência de danos à sua saúde.

2. METAS
As principais metas de uma AET são a diminuição das ocorrências de doenças ocupacionais,
acidentes, absenteísmos e outras perturbações que impactem diretamente na produtividade dos
colaboradores da empresa e nos objetivos institucionais.
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3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Esta análise é aplicável a todas as atividades da COMPANHIA DOCAS DE SAO SEBASTIAO.

4. REQUISITOS LEGAIS
A elaboração da AET atende as exigências das Leis, Portarias e Nota Técnica a seguir:
• Lei 6.514/77;
• Portaria 3.214/78;
• NR 17- Ergonomia;
• Portaria MTPS nº 3.751 de 23-11-1990;
• NOTA TÉCNICA 060/2001;
• ISO 11228-3:2014;
Para o atendimento a legislação citada, a Análise Ergonômica deve ser elaborada com
base no Manual de aplicação da NR 17, distribuído pela Secretaria de Inspeção do Trabalho –
SIT, que contempla o conteúdo a ser abordado para elaboração da AET.
Para avaliar fatores de risco relacionados com movimentação de cargas leves em alta
frequência de repetição a ABNT NBR ISO 11228-3 deve ser utilizada como base, para avaliação
dos fatores de risco relacionados ao Levantamento e transporte de cargas a ABNT NBR ISO
11228-1 deve ser utilizada como base e para validação dos fatores de riscos associados aos
movimentos de empurrar e puxar a ABNT NBR ISSO 11228-2 deve ser utilizada como base .
Os Fatores Ambientais que possam afetar a ergonomia e estejam sendo avaliados pelo
PPRA devem ser tomados como base para citação na AET.
O nível de iluminamento deve ser avaliado conforme metodologia proposta na NHO – 11
– Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho.
Os critérios legais serão utilizados para demonstrar se a COMPANHIA DOCAS DE SAO
SEBASTIAO atende os requisitos legais, buscando-se adotar critérios complementares e
voluntários para reduzir as exposições e garantir uma qualidade adequada às tarefas realizadas,
e planejar mudanças para atenuar ou mitigar os desvios encontrados.

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

5.

PÁGINA 7 de 243

PÁGINA 7 de 243

DEFINIÇÕES

5.1

ANÁLISE QUALITATIVA.

Determinação

nas

atividades,

através

da

identificação

das

tarefas

prescritas

e

acompanhamento das atividades realizadas. A análise qualitativa também indicará a necessidade
técnica de avaliações quantitativas, sendo seus resultados comparados com os limites de
tolerância oficialmente estabelecidos.

5.2

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA.

Determinação nas atividades que se desenvolvem com o objetivo de:
• Comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na análise
qualitativa;
• Subsidiar a determinação de prioridade na implementação de medidas de controle.
• Exemplos de quantificações aplicáveis: índice de iluminamento, nível de ruído, índice de
repetitividade de movimentos e levantamento de cargas.
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6. RESPONSABILIDADES

6.1 DA EMPRESA
• Caberá a Alta Direção, análise dos documentos que formulam a AET e assegurar um Plano
de Atividades para que medidas técnicas propostas nas AETs sejam implementadas.
• Caberá ao SESMT apresentar as AETs para Alta Direção e áreas estratégicas e atualizar as
AETs sempre que mudanças que afetem o relatório da AET forem implementadas;
• Atualizar o SESMT diante das mudanças propostas nos processos produtivos e leiaute das
unidades de trabalho.
• Desenvolver e ministrar a capacitação do SESMT em relação ao estudo realizado, desvios
encontrados e recomendações propostas.

6.2 DOS EMPREGADOS
• Colaborar e participar na implantação e execução do Plano de Atividades.
• Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do Plano de Atividades.
• Informar ao seu supervisor às ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar riscos à
saúde dos empregados.

6.3 DA INFORMAÇÃO
• Os empregados interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações
e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos laborais identificados na execução do
Plano de Atividades.
• Cabe a Alta Direção da empresa, informar aos empregados de maneira apropriada e
suficiente sobre os riscos laborais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios
disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como os
resultados das avaliações realizadas nas áreas sobre sua responsabilidade.
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6.4 PROCEDIMENTOS
• Cabe a Alta Direção e superiores hierárquicos: Apoiar a implantação, manutenção e
desenvolvimento do Plano de Atividades.
• Desenvolver, administrar e inspecionar as atividades de prevenção de acidentes, cumprindo
os dispositivos legais vigentes.
• Orientar e assessorar os diversos setores da Empresa de forma a garantir o desempenho
dos mesmos, na aplicação dos programas de segurança estabelecidos.
• Propor normas, instruções e regulamentos de Segurança, Ergonomia e Higiene do Trabalho.
• Manter, obrigatoriamente, programa de inspeção de segurança visando levantar os riscos de
laborais.
• Recomendar medidas corretivas e acompanhar o processo de execução até o seu final.

6.5 AOS GESTORES
• Executar os programas de segurança do trabalho, nas áreas de trabalho, fazendo cumprir
normas, regulamentos, instruções, etc., atuando junto aos seus subordinados e nas áreas físicas
sob sua responsabilidade.
• Inspecionar, permanentemente, as operações, equipamentos, máquinas e edificações, em
suas áreas de atuação, visando identificar novos riscos laborais.
• Instruir os subordinados na época da admissão e periodicamente, quanto aos riscos
inerentes ao trabalho a executar.
• Conscientizar os subordinados, quanto aos assuntos ligados à Segurança do trabalho,
transmitindo-lhes informações e ensinamentos das práticas seguras de trabalho.
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7. ESTRUTURA DA AET
7.1 ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO.
A Análise ergonômica do trabalho é um estudo técnico-científico que busca identificar desvios
que impactam na produtividade do trabalhador e seu ambiente de trabalho. Esse estudo é
realizado através de observações diretas e indiretas, verbalizações, filmagens, fotos e
questionários que confrontem a tarefa prescrita com a atividade realizada.
Com base nesse confrontamento é realizado um diagnóstico que apresenta os possíveis
desvios físicos, organizacionais e cognitivos, que necessitam ser evitados ou mitigados, gerando
um relatório de recomendações.
Após a elaboração das recomendações propostas, cria-se o Plano de Atividades por setor,
onde constará a identificação dos riscos laborais presentes no desenvolvimento das atividades.

7.2 FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS.
Os documentos da AET deverão ser arquivados integralmente e suas revisões jamais devem
ser feitas sobrepondo texto da AET encerrada e concluída. Uma vez encerrado o documento um
novo deve ser elaborado seguindo a sequência numeral de revisão.
Todos os dados serão mantidos arquivados permanentemente, constituindo-se no banco de
dados com o histórico administrativo e técnico do desenvolvimento da AET. O arquivamento será
feito no escritório da empresa.
O registro de dados estará sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus
representantes e para as autoridades competentes.
As informações sobre a AET serão fornecidas aos trabalhadores e a CIPA, através de
palestras e outros meios de comunicação da empresa.

7.3 PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO.
Será realizada a análise de todos os documentos integrantes da AET, e o documento deverá
ser parcialmente revisado sempre que existirem mudanças significativas do processo laboral ou
implementação das propostas citadas no campo de Diagnóstico e Recomendações.
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7.4 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES.
Para a elaboração do Plano de Atividades devem ser estabelecidos prazos para o controle
das situações de riscos encontradas no Diagnóstico e Recomendações e as áreas que serão
responsáveis pelas ações corretivas ou de controle.
A implantação das medidas implica na nova avaliação e uma atualização do documento AET.

7.5 ANÁLISE DA EFICÁCIA E CORREÇÕES DAS METAS E PRIORIDADES.
A análise da eficácia e as correções das metas e prioridades serão realizadas, considerando
as avaliações do ambiente de trabalho, os dados coletados com os trabalhadores e a verificação
de possíveis alterações nos setores de trabalho. O Plano de Atividades será alterado conforme
as correções das metas e prioridades estabelecidas.
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8. DESENVOLVIMENTO DA AET
Demanda
A presente Análise Ergonômica do Trabalho tem como base termo de referencia do porto de São Sebastião
para verificar as adequações da empresa nas exigência da NR-17 – Ergonomia.

Análise da Demanda
O presente trabalho visa estudar os postos de trabalho da Cia. Docas de São Sebastião do setor
administrativo e operacional. A empresa está localizada no município de São Sebastião no Litoral Norte do
Estado de São Paulo e conta com dois estabelecimentos para a realização das funções da empresa: um
prédio onde são realizadas as funções administrativas em horário comercial, das De segunda a sexta-feira
das 07h00 às 17h00, e o cais do porto, operacional , que opera 24 horas.
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 01

Setor:
Segurança, Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Nº. Funcionários: 01
Saúde e Meio Ambiente Engenharia, Meio Ambiente, TI e Contabilidade
Descrição da tarefa:
Realiza o arquivo de documentos; Atende auditoria interna e externa de órgãos fiscalizadores e
departamentos; Controle de arquivos, programações e atividades da área ambiental; Elaboração e
preenchimento de tabela com Demonstrativo de Água e Energia; Elaboração de Termos de
Referência; Responsável pelo Projeto Porto Recicla.

Cargo: Auxiliar de Contabilidade
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telha
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD com regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio para punho, mouse, telefone, organizador
de mesa, calculadora.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR. 17.

1

2

3
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho externo

58 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de contabilidade, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

373

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de contabilidade, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,2°C

82%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual da trabalhadora, fazendo com que ela
adote o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações Finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 02

Setor:
Segurança, Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Nº. Funcionários: 01
Saúde e Meio Ambiente Engenharia, Meio Ambiente, TI e Contabilidade
Descrição da tarefa:
Promoção da conformidade do porto com a legislação de meio ambiente, segurança e saúde no
trabalho vigente; Implementação, acompanhamento, orientação e fiscalização do Sistema de Gestão
de Meio Ambiente; Promoção da integração das variáveis de meio ambiente, segurança e saúde no
planejamento do desenvolvimento e zoneamento portuário; Proposição das diretrizes de gestão
ambiental e respectivo Plano Anual de Gestão Ambiental Integrada; Coordenação, controle,
administração e execução das atividades de gestão constantes do Plano Anual de Gestão Ambiental
Integrada ou de caráter emergencial; Implementação, manutenção e atualização de um banco de
dados, derivado do programa de monitoramento, que sirva de subsidio para as atividades de
dragagem, de outras obras portuárias e do processo de licenciamento ambiental; Elaboração, análise
e revisão dos documentos referentes à gestão ambiental portuária; Supervisão e fiscalização da
execução de medidas de prevenção, mitigação e compensação referentes aos impactos ocasionados
pelas operações e obras portuárias; Apresentação do Relatório Anual de Atividades à administração
do porto e à Secretaria Especial de Portos. Articulação institucional e estabelecimento de parcerias
com órgãos governamentais instituições técnicas e científicas afins com o setor; Desenvolvimento de
programas, estudos, análises e pesquisas ambientais de interesse do porto; Analise e gerenciamento
de riscos; Participação nos conselhos locais e regionais de meio ambiente, segurança e saúde.
Planejamento e elaboração do Diagnóstico Ambiental Portuário Preliminar do Plano de Controle
Ambiental – PCA.

Cargo: Gerente de Desenvolvimento
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telha
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
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As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1).
O monitor é de LCD com regulagem de altura. (figura 2).
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor escura e com quina-viva,
apresenta dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio para punho, mouse, telefone, organizador
de mesa, calculadora. (figura 3).
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas e apoio de cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte
firme ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação,
possui ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de
regulagem da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 4).
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR. 17.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

Nível de Ruído

PÁGINA 21 de 243

PÁGINA 21 de 243

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

54 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de meio ambiente, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11

275

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de meio ambiente, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância da NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,2°C

82%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 22 de 243

PÁGINA 22 de 243

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto.

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 23 de 243

PÁGINA 23 de 243

Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 03

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

Setor: Engenharia

PÁGINA 24 de 243

PÁGINA 24 de 243

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Nº. Funcionários: 01
Engenharia, Meio Ambiente, TI e Contabilidade

Descrição da tarefa:
Realizar estudos e elaborar ou acompanhar a elaboração de projetos de engenharia no âmbito da
empresa; Fiscalizar e acompanhar a execução de projetos de engenharia; Aprovar especificações
técnicas, bem como projetos de engenharia a serem implantados na área do Porto; Elaborar ou
acompanhar a elaboração de estudos, projetos e orçamentos de obras e serviços destinados ao
desenvolvimento e melhoria do porto e instalações da empresa; Gerir a manutenção e melhoria do
cais, píeres e pontes de atracação; Participar da formulação e reformulações e atualizações do Plano
de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ do Porto.

Cargo: Gerente de Serviços de Obra
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 14:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica

Parede: Alvenaria

Iluminação: Natural e Artificial

Cobertura: Forro e Telha
Ventilação: Natural e Artificial

POSTO DE TRABALHO ANALISADO

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 25 de 243

PÁGINA 25 de 243

As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada.
O monitor é de LCD com regulagem de altura. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor escura e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio para punho, mouse, telefone, organizador
de mesa, calculadora. (figura 3)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 4)
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR17. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

Nível de Ruído

PÁGINA 26 de 243

PÁGINA 26 de 243

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

57 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de serviços de obra, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

285

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de serviços de obra, sob condições de
operação, apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,2°C

82%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 27 de 243

PÁGINA 27 de 243

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
O posto de trabalho informatizado apresenta condições
ergonômicas excelentes de acordo com NR 17.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto.

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 28 de 243

PÁGINA 28 de 243

Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 29 de 243

PÁGINA 29 de 243

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: TI

POSTO 04

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Nº. Funcionários: 01
Engenharia, Meio Ambiente, TI e Contabilidade

Descrição da tarefa:
Gerir a Tecnologia da Informação; desenvolver e implantar sistemas de gerenciamento com
Tecnologia da Informação.

Cargo: Assessor Técnico III
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telha
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 30 de 243

PÁGINA 30 de 243

POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada.
O funcionário usa Notebook sem suporte. (figura 1)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor escura e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o notebook, telefone e organizador de mesa. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas e apoio de cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme
ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente. (figura 3)
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ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 31 de 243

PÁGINA 31 de 243

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

56 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de TI, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

244

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de TI, sob condições de operação, apresente
níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,2°C

82%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 32 de 243

PÁGINA 32 de 243

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. A ferramenta ergonômica RULA
considerou a atividade de digitação com risco moderado
(amarelo), em razão de o notebook estar situado abaixo
do campo visual do trabalhador, fazendo com que ele
adote o movimento de flexão da coluna cervical. Dessa
forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto.

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
Disponibilizar suporte para notebook e
teclado auxiliar.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(notebook) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento sobre
alturas e posicionamento confortável na utilização de computadores portáteis por longos períodos
(acima de 4h). A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de
climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade
por conta da variação corporal e troca de ambientes.

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 33 de 243

PÁGINA 33 de 243

Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 34 de 243

PÁGINA 34 de 243

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: TI

POSTO 05

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Nº. Funcionários: 01
Engenharia, Meio Ambiente, TI e Contabilidade

Descrição da tarefa:
Atendimento ao usuário; Manutenção e suporte na área de informática; realiza serviços de suporte a
rede estruturada.

Cargo: Auxiliar Técnico
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 35 de 243

PÁGINA 35 de 243

POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O funcionário faz uso de Notebook sem suporte. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, telefone. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 2)
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ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 36 de 243

PÁGINA 36 de 243

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

58 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de TI, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

294

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YE-170, o setor de TI, sob condições de operação, apresente
níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,2°C

82%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 37 de 243

PÁGINA 37 de 243

RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. A ferramenta ergonômica RULA
considerou a atividade de digitação com risco moderado
(amarelo), em razão de o notebook estar situado abaixo
do campo visual do trabalhador, fazendo com que ele
adote o movimento de flexão da coluna cervical. Dessa
forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
Disponibilizar suporte para notebook e
teclado auxiliar.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(notebook) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento sobre
alturas e posicionamento confortável na utilização de computadores portáteis por longos períodos
(acima de 4h). A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de
climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade
por conta da variação corporal e troca de ambientes.

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 38 de 243
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 06

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

Setor: Financeiro

PÁGINA 39 de 243

PÁGINA 39 de 243

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Financeiro e Auditória

Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Conferência e execução de faturamento; Geração de receitas da empresa; Atendimento aos usuários
externos (clientes) e internos (diretores e assessores); Estatísticas (site, relatórios, secretaria,
ANTAQ); Procedimentos administrativos no atendimento de auditorias e fiscalizações; Condução e
acompanhamento dos processos de credenciamento dos operadores portuários, cadastramento de
agentes marítimos; Monitoramento de visitas ao Porto; Processo de regulamento tarifário;
Comparativo de tarifas e elabora relatórios gerenciais diversos.

Cargo: Coordenador Serviços Especializados
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 40 de 243

PÁGINA 40 de 243

POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD com regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pag com apoio de punho, mouse, telefone, carimbo e
calculadora. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.4 da NR 17. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

52 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de financeiro, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

231

500

Obs. De acordo com Luxímetro – LYFE/YF-170, o setor de financeiro, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

23,4°C

70%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Financeiro

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Financeiro e Auditoria

POSTO 07
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa: Preparar e realizar pagamentos; controle das contas a receber e a pagar;
Receber e controlar os recursos financeiros e fazer a conciliação bancária; Elaborar o fluxo de caixa
e controlar sua execução; Elaborar, projeções, análises e demonstrações financeiras para avaliação
de desempenho empresarial e apoio à tomada de decisões. Coordenar os serviços de manutenção
dos equipamentos e instalações elétricas e hidráulicas; Planejar e executar atividade relativas à
manutenção preventiva e corretiva de máquinas, motores e equipamentos portuários e das
instalações de utilidades, nas dependências da Empresa.

Cargo: Gerente Financeiro
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 45 de 243
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 2)
O monitor é de LCD com regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone e carimbos. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.4 da NR 17. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

52 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de financeiro, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

158

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de financeiro, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

23,4°C

70%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Financeiro

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Financeiro e Auditória

POSTO 08
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Executa serviços gerais de âmbito administrativo tais como separação e classificação de documentos
e correspondências, lançamentos, prestação de informações e orientações, arquivamento de
documentos, zelando pelos arquivos, facilitando a identificação dos mesmos sempre que se fizer
necessário.

Cargo: Auxiliar Administrativo II
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
PÁGINA 50 de 243

DOCUMENTO BASE

PÁGINA 50 de 243

POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 2)
O monitor é de LCD com regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone e carimbos. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR 17. (figura 1)

O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR 17.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
52 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

152

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YE-170, o setor de administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

23,4°C

70%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
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3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Controladoria

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Financeiro e Auditoria

POSTO 09
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Programar e executar auditorias em todas as áreas da empresa, visando assegurar a correta
aplicação das normas internas da empresa, nas áreas administrativas e operacionais, bem como a
aplicação de leis, instruções normativas e outros dispositivos legais. Analisar processos, rotinas,
organização do trabalho e controles operacionais, visando identificar oportunidades para melhorar a
produtividade e eficiência do trabalho, através de sugestões e orientação às diversas áreas da
empresa.

Cargo: Auditor
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 2)
O monitor é de LCD com regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone e carimbos. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR 17. (figura 1)
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR 17.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
56 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de auditoria, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

286

500

Obs. De acordo com Luxímetro –YFE/YF-170, o setor de auditoria, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

23,4°C

70%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Controladoria

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Financeiro e Auditoria

POSTO 10
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Assessorar a área corporativa analisando, propondo e executando ações para cumprimento legal e
obrigações acessórias.

Cargo: Assessora Técnica II
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
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As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura e sem suporte. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone e carimbos. (figura 1)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
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Nível de Ruído
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Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

58 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de auditoria, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

150

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de auditoria, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

23,8°C

63%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
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RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. A ferramenta ergonômica RULA
considerou a atividade de digitação com risco moderado
(amarelo), em razão de o monitor estar situado abaixo
do campo visual do trabalhador, fazendo com que ele
adote o movimento de flexão da coluna cervical. Dessa
forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor:
Licitações
Suprimentos

e Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Financeiro e Auditoria

POSTO 11
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Auxilia no controle de entrada e saída de materiais do estoque; responde pela recepção e distribuição
dos materiais requisitados pelas áreas; arquiva documentos do setor e realiza serviços
administrativos do setor.

Cargo: Auxiliar Administrativo II
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura e sem suporte. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone e carimbos. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR17.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
58 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de auditoria, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

150

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170 o setor de auditoria, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

23,8°C

63%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. A ferramenta ergonômica RULA
considerou a atividade de digitação com risco moderado
(amarelo), em razão de o monitor estar situado abaixo
do campo visual do trabalhador, fazendo com que ele
adote o movimento de flexão da coluna cervical. Dessa
forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor:
Licitação
Suprimentos

e Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Financeiro e Auditoria

POSTO 12
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Responsável pelos orçamentos prévios, visando à aquisição de materiais e serviços, para
atendimento às necessidades das áreas; Formalização do processo de compra; Atendimento a
fornecedores; Acompanhamento dos serviços contratados/realizados.

Cargo: Analista Estudos Econômico Junior
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 3)
O monitor é de LCD tem regulagem de altura e suporte. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio de punho, mouse, telefone. (figura 1)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 2)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
62 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de financeiro, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

158

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de financeiro, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

23,8°C

63%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor:
Licitação
Suprimentos

e Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Financeiro e Auditoria

POSTO 13
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Suprir bens móveis, obras e serviços; Administrar o almoxarifado; Realizar compras e licitações de
materiais e obras e serviços; Gerir serviços de solicitações de insumos e materiais; Gerir contratos;
Realizar todos os procedimentos referentes a assinatura de novos contratos, aditivos e
encerramentos de contratos; Responsável pelo envio da pauta para a realização de Reunião de
Diretoria, referente a celebração de contratos e aditivos contratuais.

Cargo: Gerente de Produção
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD tem regulagem de altura e suporte. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor escura e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio para punho, mouse, telefone, organizador
de mesa. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas e apoio de cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme
ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR17.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
55 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

209

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

23,8°C

63%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo

PÁGINA 79 de 243

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 80 de 243

PÁGINA 80 de 243

7 – Investigar e mudar imediatamente

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Controladoria

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Financeiro e Auditoria

POSTO 14
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Gerir recursos orçamentários; elaborar e executar os orçamentos, plurianual e anual; Gerir a
contabilidade; Gerir custos; Administrar o patrimônio mobiliário e imobiliário.

Cargo: Gerente de Controladoria
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
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As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD tem regulagem de altura e suporte. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor escura e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio para punho, mouse, telefone, organizador
de mesa. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas e apoio de cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme
ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
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Nível de Ruído
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Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

56 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

143

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

23,8°C

63%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 84 de 243

PÁGINA 84 de 243

RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Assessoria Jurídica

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
jurídico

POSTO 15
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Realizar trabalhos de Assessoria Jurídica; elaborar pareceres e outros documentos jurídicos;
representar e defender a Companhia Docas de São Sebastião judicial e extrajudicialmente;
interpretar e orientar a aplicação de normas jurídicas; assessorar diretamente as diversas áreas da
Companhia nas questões jurídicas administrativos por elas praticados; prestar serviços de apoio
societário aos Conselhos, Assembleia de Acionistas e Presidência

Cargo: Assessor Técnico II
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD tem regulagem de altura e suporte. (figura 1)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador. (figura 1)
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad, mouse, telefone. (figura 1)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondada. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do assento
por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao trabalhador com
formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui ainda apoios para os
braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da cadeira funcionam
perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR17. (figura 2)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

54 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de jurídico, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

100

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de jurídico, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24,3°C

82%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Assessoria Jurídica

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
jurídico

POSTO 16
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Realizar trabalhos de Assessoria Jurídica; elaborar pareceres e outros documentos jurídicos;
representar e defender a Companhia Docas de São Sebastião judicial e extrajudicialmente;
interpretar e orientar a aplicação de normas jurídicas; assessorar diretamente as diversas áreas da
Companhia nas questões jurídicas administrativos por elas praticados; prestar serviços de apoio
societário aos Conselhos, Assembleia de Acionistas e Presidência

Cargo: Assessor Técnico III
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD tem regulagem de altura e suporte. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor escura e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio para punho, mouse, telefone, organizador
de mesa. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas e apoio de cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem
de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme
ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)

O posto possui suporte para os pés, atendem ao item 17.3.4 da NR17. (figura 2)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
54 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de jurídico, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

225

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de jurídico, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24,3°C

82%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.

Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Diretoria

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
diretoria

POSTO 17
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Assessorar os Diretores em atividades profissionais; Controle e organização de agendas
profissionais; Gerenciamento de arquivos técnicos e empresariais; Elaboração, emissão e recepção
de correspondências; gestão de suprimentos; elaboração de e-mails; organização e controle de
reuniões; atendimento e triagem de ligações telefônicas; Elaboração de planilhas, textos
especializados e outros documentos oficiais; planejamento e gestão de viagens nacionais e
internacionais; Responsável por manter a base de dados e contatos da Diretoria; gerenciamento de
equipe de apoio; Assessoria Administrativa aos Assessores.

Cargo: Secretária Sênior
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas

Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 2)
O monitor é de LCD tem regulagem de altura e suporte. (figura 1)
Estação de trabalho é de vidro com e quina arredondada, apresenta dimensões adequadas e também
espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio para punho, mouse, telefone, organizador
de mesa. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 2)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
54 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de diretoria, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

318

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de diretoria, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24,8°C

72%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
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7 – Investigar e mudar imediatamente

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Diretoria

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
diretoria

POSTO 18
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Gerir a estratégia; Equacionar a viabilidade econômico-financeira; Gerir qualidade; Gerir Ações de
Proteção ao Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Sustentabilidade; Gerir parcerias;
Gerir a comunicação institucional e social; Gerir controle interno; Gerir serviços de apoio societário;
Gerir a segurança portuária; Gerir trabalhos de assessoria Jurídica.

Cargo: Diretor Presidente
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
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As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O notebook não tem suporte. (figura 2)
Estação de trabalho é de vidro com e quina arredondada, apresenta dimensões adequadas e também
espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado e telefone. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas com encosto de cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui
regulagem de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece
suporte firme ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de
inclinação, possui ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos
de regulagem da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
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Nível de Ruído
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Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

62 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de diretoria, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

475

500

Obs. De acordo com Luxímetro – Lutron/SL-4011, o setor de diretoria, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24,8°C

72%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
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RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. A ferramenta ergonômica RULA
considerou a atividade de digitação com risco moderado
(amarelo), em razão de o notebook estar situado abaixo
do campo visual do trabalhador, fazendo com que ele
adote o movimento de flexão da coluna cervical. Dessa
forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 19

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

Setor: Diretoria

PÁGINA 107 de 243

PÁGINA 107 de 243

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
diretoria

Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Gerir recursos humanos e tecnológicos; Gerir recursos orçamentários e financeiros.

Cargo: Diretor de Administração e Financias
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD tem regulagem de altura e suporte. (figura 2)
Estação de trabalho em L, de vidro com e quina arredondada, apresenta dimensões adequadas e
também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad, mouse, telefone, organizador de mesa. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas com encosto de cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui
regulagem de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece
suporte firme ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de
inclinação, possui ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos
de regulagem da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

46 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

190

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24,9°C

79%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Diretoria

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
obra

POSTO 20
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Apoia a presidência em assuntos pertinentes a atendimentos legais, regulatórios e relacionados a
administração da Guarda Portuária da Companhia.

Cargo: Técnico de Obra IV
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: De segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00 com intervalo
de 01h00 para refeição.
DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD tem regulagem de altura e suporte. (figura 1)
Estação de trabalho de vidro com e quina arredondada, apresenta dimensões adequadas e também
espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad, mouse, telefone, organizador de mesa. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

53 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de obra, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

550

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de obra, sob condições de operação, apresente
níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,2°C

83%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 21

Setor: Diretoria de Gestão Posto de Trabalho: Localizado no prédio da
Nº. Funcionários: 01
Portuária
Diretoria.
Descrição da tarefa:
Gerir o planejamento das operações portuárias; Gerir projetos de obras e serviços portuários.

Cargo: Diretor de Gestão Portuária
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O notebook não tem suporte. (figura 2)
Estação de trabalho em L, de vidro com e quina arredondada, apresenta dimensões adequadas e
também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o telefone e organizador de mesa. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas com encosto para cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui
regulagem de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece
suporte firme ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de
inclinação, possui ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos
de regulagem da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

48 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de gestão, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

150

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de gestão, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,5°C

82%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. A ferramenta ergonômica RULA
considerou a atividade de digitação com risco moderado
(amarelo), em razão de o notebook estar situado abaixo
do campo visual do trabalhador, fazendo com que ele
adote o movimento de flexão da coluna cervical. Dessa
forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor:
Corporativas

Relações

Posto de Trabalho: Localizado no setor de RH

POSTO 22
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Responsável pelas informações e envio de dados da Companhia aos diversos órgãos do governo
(Sinfe, Siedesc, Sigef, Siscaa, diárias e passagens, Audesp, Informações de Pessoal e Encargos,
Cargos e Salários e Funções); responsável pela agenda de utilização de veículos para viagens;
Acompanhar os contratos, aos quais foi indicada como Gestora ou Fiscal, confirmando a medição dos
serviços efetivamente realizados, liberando a fatura para pagamento e emitindo atestado de execução
parcial ou total; Acompanhamento da Ouvidoria da Companhia; Acompanhamento do Controle de
Afastamento dos empregados da Companhia.

Cargo: Assessora de Comunicação
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD com regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pag com apoio de punho, mouse, telefone, carimbo e
calculadora. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas com encosto para cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui
regulagem de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece
suporte firme ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de
inclinação, possui ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos
de regulagem da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR 17. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de RH, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

337

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de RH, sob condições de operação, apresente
níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,5°C

80%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 23

Setor:
Relações
Posto de Trabalho: Localizado no setor de RH
Corporativas - RH

Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Assessoria e apoio sobre assuntos referentes a ações judiciais relacionados a demandas trabalhistas
da Companhia. Realizar a conferência da folha de pagamento junto a empresa Contratada;
Responsável pela operacionalização das rotinas da Administração de Pessoal, desde a Admissão,
Férias, Rescisão, Controle de Frequência, Controle de registro de ponto e horas extras; Folha de
Pagamentos, Encargos Sociais; rotina de Benefícios de Vale Transporte, Refeição e Alimentação.
Manutenção dos arquivos da área; Controle e Manutenção de Prontuários; emissão de relatórios
específicos; atualização CTPS, Rotinas Anuais: DIRF, Informe Rendimentos e RAIS; Emitir a
autorização de pagamento; Fornecer e receber informações sobre as atividades pertinentes ao setor;
Acompanhar os contratos, aos quais foi indicada como Gestora ou Fiscal, confirmando a medição dos
serviços efetivamente realizados, liberando a fatura para pagamento e emitindo atestado de execução
parcial ou total; Acompanhar como Preposto audiências trabalhistas, fiscalização interna e externa do
Ministério do Trabalho – Delegacias Regionais do Trabalho – DRT; Levantar e providenciar
documentação dos empregados, para atendimento a outras áreas da Empresa; Levantar e
providenciar documentação para instruir processos judiciais; Executar atividades inerentes ao setor
por delegação superior; Atendimento aos empregados.

Cargo: Assessor Técnico I
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 128 de 243

PÁGINA 128 de 243

POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD com regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas, porém o espaço para as pernas está limitado por acumulo de materiais do
trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pag com apoio de punho, mouse, telefone, carimbo e
calculadora. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas com encosto para cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui
regulagem de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece
suporte firme ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de
inclinação, possui ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos
de regulagem da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

46 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de RH, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

333

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de RH, sob condições de operação, apresente
níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,5°C

80%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor:
Corporativas

Relações

Posto de Trabalho: Localizado no setor de RH

POSTO 24
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Executar tarefas relacionadas à administração de pessoal da empresa; Arquivo de documentos;
Pesquisa de dados na folha para elaboração de relação de salário contribuição; Agendamentos de
consultas médicas, solicitações de autorização de exames médicos junto ao convênio; Rotina de
processamento de folha; Lançamento de adicional de risco; Apontamento do ponto e atualizações da
CTPS.

Cargo: Auxiliar de Pessoal I
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas

Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD com regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 1)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pag com apoio de punho, mouse, telefone, carimbo e
calculadora. (figura 1)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas com encosto para cabeça. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui
regulagem de altura do assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece
suporte firme ao trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de
inclinação, possui ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos
de regulagem da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 2)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
51 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de RH, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

264

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de RH, sob condições de operação, apresente
níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,5°C

80%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor:
Corporativas

Relações

Posto de Trabalho: Localizado no setor de RH

POSTO 25
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Administrar a vida funcional e benefícios dos funcionários; Administrar serviços de seleção e
recrutamento de pessoal; Manter a atualização permanente dos funcionários; Administrar o Serviço
Social e Benefícios; Gerir a comunicação interna; Gerir serviços de transporte; Gerir os Serviços de
Informação ao Cidadão.

Cargo: Gerente de Relações Corporativas
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
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As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada.
O funcionário usa Notebook sem suporte. (figura 1)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor escura e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o notebook e telefone. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem da
cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
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Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

46 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de RH, sob condições de operação,
apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de tolerância
previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8 horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

339

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de RH, sob condições de operação, apresente
níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25,5°C

80%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.
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ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. A ferramenta ergonômica RULA
considerou a atividade de digitação com risco moderado
(amarelo), em razão de o notebook estar situado abaixo
do campo visual do trabalhador, fazendo com que ele
adote o movimento de flexão da coluna cervical. Dessa
forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
Disponibilizar suporte para notebook e
teclado auxiliar.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(notebook) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento sobre
alturas e posicionamento confortável na utilização de computadores portáteis por longos períodos
(acima de 4h). A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de
climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade
por conta da variação corporal e troca de ambientes.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 26
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Setor: Guarda Portuária - Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Crecenciamento
Credenciamento

Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa: Responsável pelo controle e emissão das credenciais de visitantes,
prestadores de serviço para acesso ao Porto. Sistema de credenciamento do Porto de São
Sebastião, emissão de credenciais de acesso de visitantes, valida as credenciais dos caminhões
que operam na descarga de navios, faz credenciamento provisório de acesso, com anuência da
supervisão controla a validade das empresas no Cadastro Único.

Cargo: Auxiliar Técnico
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 3)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, organizador de mesa, calculadora.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17.
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR17. (figura 2)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

47 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de credenciamento, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

240

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de credenciamento, sob condições de
operação, apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25°C

78%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 27

Setor:
Relações Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Corporativas - Telefonia
Telefonia

Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Atende ao telefone, transfere as ligações para ramais internos; Realiza ligações solicitadas pelos
setores; Controle interno das ligações efetuadas e conferência das contas telefônicas para informar
os setores responsáveis.

Cargo: Telefonista
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 11:00 as 16:00 com intervalo de 15 minutos para refeição.

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas

Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 1)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, calculadora e CPU.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17.
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR17. (figura 2)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

47 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de telefonia, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

240

500

Obs. De acordo com Luxímetro –YFE/YF-170, o setor de telefonia, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25°C

78%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. A ferramenta ergonômica RULA
considerou a atividade de digitação com risco moderado
(amarelo), em razão de o monitor estar situado abaixo
do campo visual do trabalhador, fazendo com que ele
adote o movimento de flexão da coluna cervical. Dessa
forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Operação - Balança

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Balança

POSTO 28
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Realiza a operação no sistema da balança; realiza a pesagem dos veículos com mercadorias
destinadas ou originadas de navios, pátios e armazéns.

Cargo: Operador de Balança
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: Regime de turnos, sendo um turno das 07:00 às 13:00,
13:00 às 19:00, e outro turno das 19:00 à 01:00 hora e da 01:00 às 07:00. Escala de 6 por 2.

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, impressora e calculadora.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

61 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de balança, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

1510

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de balança, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

28°C

78%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam a
movimentação dos membros superiores, praticando a postura
sentada. A ferramenta ergonômica RULA considerou a atividade
de digitação com risco moderado (amarelo), em razão de o
monitor estar situado abaixo do campo visual do trabalhador,
fazendo com que ele adote o movimento de flexão da coluna
cervical. Dessa forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Foi observado que ele permanece na posição sentada sem
apoiar as costas no encosto da cadeira, podendo promover a
sobrecarga musculoesquelética da coluna vertebral e
consequente quadro álgico, além de propiciar a alterações
posturais da curvatura fisiológica da coluna vertebral.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas informais com
alternância postural ao longo da jornada de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de trabalho
foi realizado estudo quantitativo através da luximetria e os
resultados mostraram que é necessária adequação, pois alguns
postos de trabalho não estão em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto ambiente é
climatizado artificialmente por meio de ar condicionado, o
funcionário pode regular a temperatura de acordo com sua
percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de
acordo com as recomendações da
NR-17e realizar o treinamento de
colaboradores quanto aos ajustes
do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser
ajustado respeitando-se o valor de
500lux da NHO-11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador informou que os
caracteres visualizados no monitor apresentam facilidade para
visualização quanto ao tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor
de fundo adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 29

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 158 de 243

Setor: Operação - Balança

PÁGINA 158 de 243

Posto de Trabalho: Localizado no setor de
Balança

Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Realiza a operação no sistema da balança; realiza a pesagem dos veículos com mercadorias
destinadas ou originadas de navios, pátios e armazéns.

Cargo: Operador de Empilhadeira
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 3)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, impressora e calculadora.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

69 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de balança, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, acima dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

2475

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de balança, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

28°C

78%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
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RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam a
movimentação dos membros superiores, praticando a postura
sentada. A ferramenta ergonômica RULA considerou a atividade
de digitação com risco moderado (amarelo), em razão de o
monitor estar situado abaixo do campo visual do trabalhador,
fazendo com que ele adote o movimento de flexão da coluna
cervical. Dessa forma conclui-se que há necessidade de algumas
melhorias, conforme apontadas no relatório.
Foi observado que ele permanece na posição sentada sem
apoiar as costas no encosto da cadeira, podendo promover a
sobrecarga musculoesquelética da coluna vertebral e
consequente quadro álgico, além de propiciar a alterações
posturais da curvatura fisiológica da coluna vertebral.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas informais com
alternância postural ao longo da jornada de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de trabalho
foi realizado estudo quantitativo através da luximetria e os
resultados mostraram que é necessária adequação, pois alguns
postos de trabalho não estão em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto ambiente é
climatizado artificialmente por meio de ar condicionado, o
funcionário pode regular a temperatura de acordo com sua
percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de
acordo com as recomendações da
NR-17e realizar o treinamento de
colaboradores quanto aos ajustes
do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser
ajustado respeitando-se o valor de
500lux da NHO-11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador informou que os
caracteres visualizados no monitor apresentam facilidade para
visualização quanto ao tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor
de fundo adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 30

Setor: Operação – Pátios Posto de Trabalho: Localizado na Sala dos
Nº. Funcionários: 01
e Armazéns
Líderes – Pátio I
Descrição da tarefa:
Recebe e atende clientes externos; Conduz os trabalhos nas operações, distribuindo e orientando os
operadores portuários quanto aos locais a armazenar e as formas de organizações do produto
mantendo a organização do produto na área portuária; Conferência da carga com a Nota Fiscal e se
estão liberadas pela Receita Federal; Controle do fornecimento de água, energia e atracações das
embarcações; Acessa o sistema on-line da Receita Federal para verificar os despachos aduaneiros
e conduz veículo da empresa na área administrativa e operacional.

Cargo: Líder de Armazém
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 2)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 1)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, rádio de comunicação e CPU.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
66 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de contabilidade, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, acima dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

275

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de contabilidade, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25°C

60%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam a
movimentação dos membros superiores, praticando a postura
sentada. A ferramenta ergonômica RULA considerou a
atividade de digitação com risco moderado (amarelo), em
razão de o monitor estar situado abaixo do campo visual do
trabalhador, fazendo com que ele adote o movimento de flexão
da coluna cervical. Dessa forma conclui-se que há
necessidade de algumas melhorias, conforme apontadas no
relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas informais
com alternância postural ao longo da jornada de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da luximetria
e os resultados mostraram que é necessária adequação, pois
alguns postos de trabalho não estão em acordo com a NHO11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto ambiente
é climatizado artificialmente por meio de ar condicionado, o
funcionário pode regular a temperatura de acordo com sua
percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de
acordo com as recomendações da
NR-17e realizar o treinamento de
colaboradores quanto aos ajustes do
posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser
ajustado respeitando-se o valor de
500lux da NHO-11.

Com relação à demanda cognitiva, o trabalhador informou que
os caracteres visualizados no monitor apresentam facilidade
para visualização quanto ao tamanho, tipo e cor da fonte,
sendo a cor de fundo adequada. Foi informado também que
apresenta conhecimento técnico para a realização das
atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 31

Setor: Operação – Pátios Posto de Trabalho: Localizado na Sala dos
Nº. Funcionários: 01
e Armazéns
Líderes – Pátio I
Descrição da tarefa:
Recebe e atende clientes externos; Conduz os trabalhos nas operações, distribuindo e orientando
os operadores portuários quanto aos locais a armazenar e as formas de organizações do produto
mantendo a organização do produto na área portuária; Conferência da carga com a Nota Fiscal e se
estão liberadas pela Receita Federal; Controle do fornecimento de água, energia e atracações das
embarcações; Acessa o sistema on-line da Receita Federal para verificar os despachos aduaneiros
e conduz veículo da empresa na área administrativa e operacional.

Cargo: Líder de Armazém
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 2)
Estação de trabalho com material não reflexivo na cor clara e com quina arredondada, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o papeis e canetas.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
64 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

2250

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25°C

60%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 171 de 243

PÁGINA 171 de 243

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Foi informado que apresenta conhecimento técnico para
a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO

POSTO 32

Setor: Operação - Pátios e Posto de Trabalho: Localizado na Sala dos
Nº. Funcionários: 01
Armazéns
Líderes – Pátio I
Descrição da tarefa:
Recebe e atende clientes externos; Distribui e confere a execução das tarefas de armazenagem;
Confere informações de armazenagem e atracações; Confere os locais onde as mercadorias devem
ser armazenadas; Acessa o sistema on-line da Receita Federal para verificar os despachos
aduaneiros; Elabora a escala de fiéis de armazéns; Realiza serviços dos fiéis de armazéns e
conduz veículo da empresa em serviços internos na área administrativa e operacional.

Cargo: Encarregado de Armazém
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 07:00 as 17:00 com duas horas para refeição.

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 2)
O monitor é de LCD com regulagem de altura, porém a funcionária usa um suporte para ficar em uma
altura mais confortável. (figura 2)
Estação de trabalho com material não reflexivo na cor clara e com quina viva, apresenta dimensões
adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador. (figura 2)
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, organizador de mesa, calculadora.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
61 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

345

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24°C

74%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual do trabalhador, fazendo com que ela adote
o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Dessa forma conclui-se que o posto em questão requer
algumas melhorias, conforme descritas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Guarda Portuária

POSTO 33

Posto de Trabalho: Guarita da Guarda
Nº. Funcionários: 01
Portuária na Receita Federal

Descrição da tarefa:
Fiscaliza a vigilância nas portarias de entrada e saída do porto, rondas em veículos e a pé pelas áreas
alfandegadas do porto, mantendo a ordem e a segurança nas dependências e instalações portuárias.
Proibir a entrada de veículos no cais, desde que não autorizados. Revistar embrulhos, bolsas e pastas
de qualquer pessoa que esteja saindo pelos portões, apreendendo e impedindo a saída daquelas que
contiverem mercadorias cuja posse não se justifique, conduzindo-as a local determinado. Cumprir e
fazer cumprir as medidas de prevenção contra incêndio, bem como realizar as ações preliminares de
combate e o isolamento do local. Dar proteção aos servidores e empregados do porto e a todos
aqueles autorizados a frequentar as instalações portuárias. Orientação de trânsito nas dependências
da área portuária. Colaboram com as ações das instituições federais dentro da área do porto. Socorrer
os acidentados e doentes, providenciando, de imediato, o seu atendimento médico. Executar todos
demais trabalhos atinentes e correlatos ao cargo, ou que possa surgir no decorrer dos serviços.

Cargo: Guarda Portuário
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 06:00 as 11:00 - 12:00 as 16:00
18:00 as 20:00 – 21:00 as 06:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 2)
Estação de trabalho com material não reflexivo na cor clara e com quina viva, apresenta dimensões
adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador. (figura 2)
Sobre a mesa está disposto o computador, mouse e teclado. (figura 2)
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
67 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de guarda portuária, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, acima dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

3840

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de guarda portuária, sob condições de
operação, apresente níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

21°C

77%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual do trabalhador, fazendo com que ela adote
o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Dessa forma conclui-se que o posto em questão requer
algumas melhorias, conforme descritas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
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recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.

Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Operação - Pátios e
Posto de Trabalho: Localizado no Armazém
Armazéns

POSTO 34
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Recebe e atende clientes externos; Conduz os trabalhos nas operações, distribuindo e orientando
os operadores portuários quanto aos locais a armazenar e as formas de organizações do produto
mantendo a organização do produto na área portuária; Conferência da carga com a Nota Fiscal e se
estão liberadas pela Receita Federal; Controle do fornecimento de água, energia e atracações das
embarcações; Acessa o sistema on-line da Receita Federal para verificar os despachos aduaneiros
e conduz veículo da empresa na área administrativa e operacional.

Cargo: Líder de Armazém
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: De segunda a sexta-feira das 07h00 às 17h00 com intervalo
de 02h00 para refeição. Realiza revezamento de horário uma semana por mês, trabalha das 19h00
às 07h00 com intervalo de 02h00 para refeição.

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas

Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
PÁGINA 184 de 243

DOCUMENTO BASE

PÁGINA 184 de 243

As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura, apenas com uma regulagem de inclinação. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio para punho, mouse, telefone, organizador
de mesa, CPU.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

Nível de Ruído

PÁGINA 185 de 243

PÁGINA 185 de 243

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

62 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de armazém, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

116

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de armazém, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25°C

75%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
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RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual do trabalhador, fazendo com que ela adote
o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Dessa forma conclui-se que o posto em questão requer
algumas melhorias, conforme descritas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 188 de 243

PÁGINA 188 de 243

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Operação

POSTO 35

Posto de Trabalho: Localizado no Cais do
Nº. Funcionários: 01
Porto

Descrição da tarefa:
Recebe e atende clientes externos; Distribui e confere a execução de tarefas; Orientação técnica na
condução dos trabalhos; Elabora relatórios e planilhas do setor; Confere informações do movimento
mensal do porto; Confecciona escala mensal e confere documentos da balança; Verifica os
documentos a serem encaminhados para as áreas Diretoria de Gestão/Finanças/Recursos
Humanos; Realiza a reunião semanal de programação de navio; Confere e encaminha documentos
a Receita Federal e conduz veículo da empresa em serviços internos da área administrativa e
operacional.

Cargo: Coordenador de Serviços Especializados
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: das 07:00 às 17:00, intervalo de 2:00 horas para refeição.

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 2)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 3)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse pad com apoio para punho, mouse, telefone, organizador
de mesa, CPU, estabilizador.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR17. (figura 3)
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VALIAÇÕES AMBIENTAIS
Ponto de
Nível de Ruído dB (A)
Fonte Geradora
medição
NR 17
Nível de Ruído
01 diurno
65 dB(A)
Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo
02 noturno
62,3 dB(A)
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, dentro do limite de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

Diurno 2240
Noturno 362

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Ponto de
Temperatura
Velocidade do Ar
Umidade do Ar (%)
medição
Efetiva
(m/s)
01 diurno
26°C
78%
02 noturno
24,3°C
74%
Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
Termo Higro
Anemômetro
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual do trabalhador, fazendo com que ela adote
o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Dessa forma conclui-se que o posto em questão requer
algumas melhorias, conforme descritas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Operação Cais

POSTO 36

Posto de Trabalho: Localizado no escritório do
Nº. Funcionários: 01
cais do Porto

Descrição da tarefa:
Realiza a conferência das cargas a serem embarcadas e desembarcadas; Verifica a documentação
da carga checando a documentação de liberação junto à Receita Federal; Controle de tickets de
pesagem da balança de cargas embarcadas e desembarcadas; Apoio as áreas operacionais e
conduz veículo da empresa em serviços internos da área administrativa e operacional.

Cargo: Encarregado Operador de Máquinas
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: das 07h00 às 17h00, intervalo de 02h00 para refeição.

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 2)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, organizador de mesa, calculadora.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

59 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

820

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24°C

75%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual do trabalhador, fazendo com que ela adote
o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Dessa forma conclui-se que o posto em questão requer
algumas melhorias, conforme descritas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor:
Porto

Administrativo

/

Posto de Trabalho: Localizado Administrativo

POSTO 37
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Realiza a conferência das cargas a serem carregadas e descarregadas; Verifica a documentação
da carga checando a documentação de liberação junto a Receita Federal; Controle de tickets de
pesagem da balança de cargas embarcadas e desembarcadas; Elabora e emite documentos com
informações a área financeira.

Cargo: Assistente Técnico Portuário I
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 2)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura, porém o funcionário usa um suporte para levantar o
monitor. (figura 3)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, organizador de mesa, CPU.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente. (figura 1)
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.3.4 da NR17. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

59 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

820

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24°C

75%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Recomendações
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas Manter o ambiente climatizado de acordo
informais com alternância postural ao longo da jornada com as recomendações da NR-17.
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes.

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 201 de 243

PÁGINA 201 de 243

1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor:
Porto

Administrativo

/

Posto de Trabalho: Administrativo

POSTO 38
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Realiza a conferência das cargas a serem carregadas e descarregadas; Verifica a documentação
da carga checando a documentação de liberação junto a Receita Federal; Controle de tickets de
pesagem da balança de cargas embarcadas e desembarcadas; Elabora e emite documentos com
informações a área financeira.

Cargo: Assistente Técnico Portuário
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 3)
Mesa com revestimento em fórmica, cor clara e com quina-viva.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, CPU.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR 17. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
59 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor Administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

1080

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24°C

75%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual do trabalhador, fazendo com que ela adote
o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Dessa forma conclui-se que o posto em questão requer
algumas melhorias, conforme descritas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor:
Porto

Administrativo

/

Posto de Trabalho: Localizado Administrativo

POSTO 39
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Realiza a conferência das cargas a serem carregadas e descarregadas; Verifica a documentação
da carga checando a documentação de liberação junto a Receita Federal; Controle de tickets de
pesagem da balança de cargas embarcadas e desembarcadas; Acessa o sistema on-line da
Receita Federal para verificar os despachos aduaneiros; Elabora e emite documentos com
informações a área financeira e conduz veículo da empresa em serviços internos da área
administrativa e operacional.

Cargo: Conferente Carga
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 2)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura, porém o funcionário usa um suporte para levantar o
monitor. (figura 3)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, CPU.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente. (figura 1)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

Fonte Geradora

Telefones, ar condicionado,
59 dB(A)
barulho vindo do externo
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor administrativo, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.
01

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

493

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor administrativo, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24°C

75%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 210 de 243

PÁGINA 210 de 243

FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Recomendações
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas Manter o ambiente climatizado de acordo
informais com alternância postural ao longo da jornada com as recomendações da NR-17.
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DOCUMENTO BASE

PÁGINA 212 de 243

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Operação - Cais

Posto de Trabalho: Localizado no Posto de
Guarda Portuário

POSTO 40
Nº. Funcionários: 01

Descrição da tarefa:
Realiza a conferência das cargas a serem carregadas e descarregadas; Verifica a documentação
da carga checando a documentação de liberação junto a Receita Federal; Controle de tickets de
pesagem da balança de cargas embarcadas e desembarcadas; Acessa o sistema on-line da
Receita Federal para verificar os despachos aduaneiros; Elabora e emite documentos com
informações a área financeira e conduz veículo da empresa em serviços internos da área
administrativa e operacional.

Cargo: Conferente de Cargas
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: De segunda a sexta-feira das 07h00 às 17h00 com intervalo
de 02h00 para refeição. Quando há Navio atracado no cias, realizam trabalho noturno em escala
semanal de revezamento das 19h00 às 07h00 com intervalo de 02h00 para refeição.

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD com regulagem de altura.
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, CPU.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR 17. (figura 2)
O posto possui suporte para os pés, atende ao item 17.4.3. (figura 3)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Ponto de
Nível de Ruído dB (A)
Fonte Geradora
medição
NR 17
Nível de Ruído
01 diurno
60 dB(A)
Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo
02 noturno
52,6 dB(A)
Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de guarda portuária, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

461 diurno
158 noturno

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de guarda portuária, sob condições de
operação, apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Ponto de
Temperatura
Velocidade do Ar
Umidade do Ar (%)
medição
Efetiva
(m/s)
Termo Higro
Anemômetro
01diurno
25°C
78%
02noturno
25,3
75%
Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Considerações finais e Conclusão
A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do
estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação
corporal e troca de ambientes. A recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer
um estudo detalhado sobre suas causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DOCUMENTO BASE

PÁGINA 217 de 243

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Operação - Cais

POSTO 41

Posto de Trabalho: Localizado no na sala dos
Nº. Funcionários: 01
conferentes no cais do Porto e no Pátio II

Descrição da tarefa:
Realiza a conferência das cargas a serem carregadas e descarregadas; Verifica a documentação
da carga checando a documentação de liberação junto à Receita Federal; Controle de tickets de
pesagem da balança de cargas embarcadas e desembarcadas; Acessa o sistema on-line da
Receita Federal para verificar os despachos aduaneiros; Elabora e emite documentos com
informações a área financeira e conduz veículo da empresa em serviços internos da área
administrativa e operacional.

Cargo: Conferente Cargas
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: De segunda a sexta-feira das 07h00 às 17h00 com intervalo
de 02h00 para refeição. Quando há Navio atracado no cias, realizam trabalho noturno em escala
semanal de revezamento das 19h00 às 07h00 com intervalo de 02h00 para refeição.
DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE
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PÁGINA 218 de 243

POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura, porem o funcionário está usando uma caixa para elevar
o monitor. (figura 1)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, mouse pad, telefone, CPU.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR 17. (figura 2)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

62 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de conferente, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

454

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de conferente, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

25°C

78%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual do trabalhador, fazendo com que ela adote
o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Dessa forma conclui-se que o posto em questão requer
algumas melhorias, conforme descritas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Assessoria Juridica

POSTO 42

Posto de Trabalho: Localizado no escritório da
Nº. Funcionários: 01
sala de Assessoria Jurídica

Descrição da tarefa:
Apoio ao Supervisor da Guarda Portuária nas atividades administrativas; Arquivamento e controle
de documentos diversos; credencia e controla empresas e funcionários que acessam o Porto;
encaminha documentos do setor para a área de Recursos Humanos, referente ao controle de
frequência.

Cargo: Assessor técnico II
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 07:00 as 12:00, 13:00 as 16:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas

Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase toda
a jornada. (figura 1)
O funcionário usa Notebook sem suporte. (figura 1)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto somente o notebook.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR 17. (figura 2)
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

62 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de guarda portária, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

1325

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de contabilidade, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento acima dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24°C

76%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual da trabalhadora, fazendo com que ela
adote o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Dessa forma conclui-se que o posto em questão requer
algumas melhorias, conforme descritas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
Disponibilizar suporte para notebook e
teclado auxiliar.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(notebook) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento sobre
alturas e posicionamento confortável na utilização de computadores portáteis por longos períodos
(acima de 4h). A percepção de conforto varia entre os colaboradores, porém manter o nível de
climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar problemas de saúde e baixa produtividade
por conta da variação corporal e troca de ambientes.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Guarda Portuária

POSTO 43

Posto de Trabalho: Localizado no escritório de
Nº. Funcionários: 01
Guarda Portuário

Descrição da tarefa:
Elaboração de documentos (Normas e procedimentos, Comunicação Interna, despachos, ordem de
serviços, requisição de serviços, acerto de cartão de ponto/abono e hora extra); Encaminha
documentos e despacha junto à Unidade de Recursos Humanos (atestados médicos, férias,
abonos, faltas, troca de serviço e escala de serviço) do setor da Guarda Portuária; Controle e
fiscalização do BDT – Boletim Diário de Transporte do veículo da guarda portuária; Responsável por
autorizar o abastecimento da viatura da Guarda Portuária; Realiza o credenciamento das empresas
que acessam o Porto de acordo com o cadastro único; Controle de entradas e saídas dos usuários
do Porto, tripulantes embarcados, trabalhadores portuários avulsos, instituições governamentais,
operadores portuários, tomadores de serviços e agência marítima. Atendimento ao público interno e
externo; Fiscalização da rotina operacional do serviço da Guarda Portuária; Comunica os órgãos
intervenientes do Porto (Receita Federal, Polícia Federal, Delegacia da Capitania dos Portos,
ANVISA, CESPORTOS e CONPORTOS); Realiza rondas periódicas e fiscalização dentro do cais
comercial; Assume posto de serviço de Guarda Portuário quando necessário; Acompanhar os
contratos, aos quais foi indicada como Gestora ou Fiscal, confirmando a medição dos serviços
efetivamente realizados, liberando a fatura para pagamento e emitindo atestado de execução
parcial ou total.

Cargo: Agente de Segurança Portuária
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Laje e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 1)
Estação de trabalho em L fabricada com material não reflexivo na cor clara e com quina-viva, apresenta
dimensões adequadas e também espaço suficiente para as pernas do trabalhador.
Sobre a mesa está disposto o teclado, mouse, telefone, organizador de mesa.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente, atende ao item 17.3.3 da NR 17. (figura 2)

1

2
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

62 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de guarda portária, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, abaixo dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

435

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de contabilidade, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

24°C

76%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam
a movimentação dos membros superiores, praticando a
postura sentada. Foram identificados alguns fatores
ergonômicos, sendo o monitor estar situado fora do
campo visual do trabalhador, fazendo com que ela adote
o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Dessa forma conclui-se que o posto em questão requer
algumas melhorias, conforme descritas no relatório.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas
informais com alternância postural ao longo da jornada
de trabalho.
Com relação aos aspectos de iluminação nos postos de
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da
luximetria e os resultados mostraram que é necessária
adequação, pois alguns postos de trabalho não estão
em acordo com a NHO-11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto
ambiente é climatizado artificialmente por meio de ar
condicionado, o funcionário pode regular a temperatura
de acordo com sua percepção de conforto

Recomendações
Manter o ambiente climatizado de acordo
com as recomendações da NR-17e realizar
o treinamento de colaboradores quanto
aos ajustes do posto de trabalho.
O nível de iluminação deve ser ajustado
respeitando-se o valor de 500lux da NHO11.

Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora
informou que os caracteres visualizados no monitor
apresentam facilidade para visualização quanto ao
tamanho, tipo e cor da fonte, sendo a cor de fundo
adequada. Foi informado também que apresenta
conhecimento técnico para a realização das atividades.
Considerações finais e Conclusão
A análise do posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos
(monitor e teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento
sobre alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente

ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO - AET
DOCUMENTO BASE

PÁGINA 232 de 243

PÁGINA 232 de 243

DADOS ORGANIZACIONAIS DO SETOR DE TRABALHO
Setor: Guarda Portuária

POSTO 44

Posto de Trabalho: Localizado na Portaria Nº. Funcionários: 02
Projetada.
Rotativo

Descrição da tarefa:
Fiscaliza a vigilância nas portarias de entrada e saída do porto, rondas em veículos e a pé pelas
áreas alfandegadas do porto, mantendo a ordem e a segurança nas dependências e instalações
portuárias. Proibir a entrada de veículos no cais, desde que não autorizados. Revistar embrulhos,
bolsas e pastas de qualquer pessoa que esteja saindo pelos portões, apreendendo e impedindo a
saída daquelas que contiverem mercadorias cuja posse não se justifique, conduzindo-as a local
determinado. Cumprir e fazer cumprir as medidas de prevenção contra incêndio, bem como realizar
as ações preliminares de combate e o isolamento do local. Dar proteção aos servidores e
empregados do porto e a todos aqueles autorizados a frequentar as instalações portuárias.
Orientação de trânsito nas dependências da área portuária. Colaboram com as ações das
instituições federais dentro da área do porto. Socorrer os acidentados e doentes, providenciando, de
imediato, o seu atendimento médico. Executar todos demais trabalhos atinentes e correlatos ao
cargo, ou que possa surgir no decorrer dos serviços.

Cargo: Agente de Segurança Portuária
Jornada de Trabalho / Turno / Horário: 08:00 as 12:00, 13:00 as 17:00

DESCRIÇÃO GERAL DO AMBIENTE DE TRABALHO
Piso: Cerâmica
Iluminação: Natural e Artificial

Parede: Alvenaria

Cobertura: Forro e Telhas
Ventilação: Natural e Artificial
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POSTO DE TRABALHO ANALISADO
As atividades são realizadas em posto fixo, na postura sentada com uso de computador em quase
toda a jornada. (figura 1)
O monitor é de LCD sem regulagem de altura. (figura 1)
Bancada em L de alvenaria com quina-viva.
Sobre a bancada está disposto o teclado, mouse, telefone, organizador de mesa, CPU.
A cadeira é giratória com rodizio, tem cinco apoios que permite um bom deslocamento e bordas frontais
arredondadas. Revestimento de tecido com espessura adequada. Possui regulagem de altura do
assento por meio de alavanca localizada abaixo do assento, o encosto fornece suporte firme ao
trabalhador com formato levemente adaptada à região lombar com regulagem de inclinação, possui
ainda apoios para os braços com mecanismo de regulagem de altura. Os mecanismos de regulagem
da cadeira funcionam perfeitamente. (figura 2)

1
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AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Nível de Ruído

Ponto de
medição

Fonte Geradora

Nível de Ruído dB (A)
NR 17

01

Telefones, ar condicionado,
barulho vindo do externo

75 dB(A)

Obs.: De acordo com Decibelímetro – Lutron/SL-4011, o setor de guarda portaria, sob condições de
operação, apresente níveis de pressão sonora inferior a 65 dB (A), ao seja, acima dos limites de
tolerância previstos no item 17.5.2.1, da Norma Regulamentadora NR-17 com tempo máximo de 8
horas diárias.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Nível de
Iluminamento

Ponto de
medição
Mesa de
trabalho

Nível de Iluminância (Lux)

Exigência da NHO-11 (Lux)

296

500

Obs. De acordo com Luxímetro – YFE/YF-170, o setor de contabilidade, sob condições de operação,
apresente níveis de iluminamento abaixo dos limites de tolerância previstos na NHO-11.

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
Termo Higro
Anemômetro

Ponto de
medição

Temperatura
Efetiva

Umidade do Ar (%)

Velocidade do Ar
(m/s)

01

26°C

78%

-

Obs.: Segundo a Norma Regulamentadora NR-17, item 17.5.2, onde estabelece os índices de
temperatura efetiva que deve estar entre (20 e 23) ºC, a umidade relativa do ar deve ser superior a
40% e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75 m/s.
A identificação “-“ no campo Velocidade do Ar (m/s) demonstra que não ocorreu movimentação do
instrumento de medição durante avaliação, tendendo o resultado a ser próximo a 0,00 (zero absoluto).
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FERRAMENTAS APLICADAS - RESULTADOS
RULA.

ANÁLISE TÉCNICA E SUGESTÕES DE MELHORIAS
Diagnóstico
Recomendações
As ações desenvolvidas durante as atividades englobam a Manter o ar condicionado na temperatura
movimentação dos membros superiores, praticando a postura sugerida pela NR 17.
sentada. Foram identificados alguns fatores ergonômicos, Providenciar mobiliário compatível com às
sendo o uso de equipamentos, e espaço para apoio dos exigências da NR-17, preferencialmente
membros superiores para operação do teclado e mouse.
em conformidade com a NBR 13966 O plano vertical de trabalho encontra-se em altura
Móveis para escritório - Mesas incompatível a operação de posto informatizado.
O espaço de trabalho para as pernas apresenta limitações Classificação e características físicas
quanto a posicionamento dos pés, fazendo com que ela adote dimensionais e requisitos e métodos de
ensaio.
o movimento de Hiperextensão da coluna cervical.
Os trabalhadores têm liberdade para fazer pausas informais O nível de iluminação deve ser ajustado
com alternância postural ao longo da jornada de trabalho.
respeitando-se o valor de 500lux da NHOCom relação aos aspectos de iluminação nos postos de 11.
trabalho foi realizado estudo quantitativo através da luximetria
e os resultados mostraram que é necessária adequação, pois
alguns postos de trabalho não estão em acordo com a NHO11.
A temperatura que ficou acima dos 23°C, no entanto ambiente
é climatizado artificialmente por meio de ar condicionado, o
funcionário pode regular a temperatura de acordo com sua
percepção de conforto
Com relação à demanda cognitiva, a trabalhadora informou
que os caracteres visualizados no monitor apresentam
facilidade para visualização quanto ao tamanho, tipo e cor da
fonte, sendo a cor de fundo adequada. Foi informado também
que apresenta conhecimento técnico para a realização das
atividades.

Considerações finais e Conclusão
A guarita da guarda portuária de entrada do porto não garante as condições mínimas de conforto
estabelecidas pela legislação, muito menos provê a segurança para a realização de suas tarefas.
Deve ser realizado um estudo arquitetônico levando-se em consideração a segurança de integridade
física dos colaboradores em caso de necessidade de defesa frente a algum confronto. A análise do
posto de trabalho identificou desvios ergonômicos quanto à utilização dos equipamentos (monitor e
teclado) e ajustes antropométricos. Tal situação pode ocorrer devido ao desconhecimento sobre
alturas e posicionamento confortável da cadeira. A percepção de conforto varia entre os
colaboradores, porém manter o nível de climatização fora do estabelecido pela norma pode gerar
problemas de saúde e baixa produtividade por conta da variação corporal e troca de ambientes. A
recomendação sobre o iluminamento abaixo do recomendado requer um estudo detalhado sobre suas
causas.
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Interpretação da ferramenta
1 ou 2 - Aceitável
3 ou 4 – Investigar
5 ou 6 – Investigar e mudar logo
7 – Investigar e mudar imediatamente
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9. DIAGNÓSTICO
A análise ergonômica do trabalho realizada para a Cia. Docas de São Sebastião teve como demanda original a
adequação da empresa às exigências da NR-17. A pedido da demandante foram especificados os postos de
trabalho que deveriam ser avaliados com um foco maior para as questões relacionadas a ergonomia física,
entretanto faz-se necessário realizar um fechamento de acordo com cada item da norma, conforme descrito a
seguir:
a) 17.2 – Levantamento, transporte e descarga individual de materiais

Durante o confrontamento entre tarefa e atividade não foram evidenciados pontos que comprometam a saúde e
segurança dos trabalhos com relação ao transporte manual de cargas.
b) 17.3 – Mobiliário dos postos de trabalho;

Durante a avaliação de campo verificamos a presença de móveis e cadeiras em conformidade com os requisitos
dessa norma e de acordo com o preconizado nas normas NBR 13966 e NBR 13962, com exceção do posto de
trabalho relacionado à guarda portuária que serve de acesso principal ao porto.

Tal posto, definido como guarita, não apresenta condições mínimas de trabalho que garanta o conforto dos
colaboradores e deve ser regularizado com a máxima prioridade e tendem a promover doenças
osteomusculares, principalmente por se tratar de funções com turnos superiores a 08 horas diárias.

Apesar dos mobiliários estarem de acordo com a norma, nem todos os colaboradores tem conhecimentos
básicos de ajustes de cadeira e apoio de membros superiores, evidenciado em diversas análises com o apoio
da ferramenta RULA.
c) 17.4 – Equipamentos dos postos de trabalho;

Os equipamentos dos postos de trabalho administrativo e operacional, em especial os monitores, precisam
garantir a possibilidade de ajustes que mantenha a atura da tela em posição confortável do colaborador, a fim
de evitar fadiga dos músculos da face na movimentação ocular.
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Outra evidência é relacionada a colaboradores que fazem uso de notebook sem a utilização de suporte
específico e teclado auxiliar. Tal demanda atua com a mesma função do suporte de monitor, porém o teclado
auxiliar promove a correta postura do colaborador evitando a extensão muscular dos membros superiores. Esse
ponto foi evidenciado nos postos 04, 05, 22, 26 e 45.
d) 17.5 – Condições ambientais de trabalho;

Um ponto relevante na análise e que deve ser visto com extrema importância é o nível de iluminamento dos
postos de trabalho, em sua maioria abaixo do estipulado na NHO-11.

Foi evidenciado que 63% dos postos avaliados estão abaixo dos preconizados na norma NHO-11 (Postos 01;
02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 32; 34 e 44).

Em 17% dos postos foram encontrados níveis muito acima do estipulado que podem contribuir com diversas
doenças ocupacionais e desconforto diários (Postos 28 e 29, 31, 33, 36, 37, 38).

Já no Posto 35 foi verificado um valor muito alto que podem contribuir com os desvios citados no parágrafo
acima, porem comum valor muito abaixo do preconizado na norma pertinente.

E no Posto 40 apresentou um nível de ilumiação dentro do tolerável, porem igualmente com um valor abaixo do
ideal no periodo noturno.

A iluminação em desacordo pode ter diversas causas, entre elas:
-

Luminárias inadequadas para o layout de trabalho;

-

Lâmpadas fora do padrão especificado para a tarefa a ser realizada;

-

Lâmpadas em meia vida já não tem mais a mesma precisão;

-

Mistura de lâmpadas amarelas e brancas.

Foi evidenciado que 63% dos postos avaliados estão abaixo dos preconizados na norma NHO-11. Por esses
motivos, um estudo específico deve ser realizado ponto a ponto com o apoio do departamento responsável da
empresa.
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e) 17.6 – Organização do Trabalho

A empresa analisada apresenta desvios relacionados aos pontos cognitivos e organizacionais, parte destes
desvios tem sua causa nas constantes trocas da direção, gerência e assessores.

As funções analisadas apresentam tarefas bem descritas entretanto na realização das atividades foram
identificadas discrepâncias ocupacionais como acumulo ou desvio de função que impactam diretamente na
produtividade dos colaboradores, fornecedores e clientes.

Também já evidenciado anteriormente em outra análise existe uma grande lacuna de normas e procedimentos
internos que auxiliem os colaboradores de diversos setores a realizarem suas tarefas em cooperação.

Outro ponto que impacta na cooperação coletiva são os diferentes posicionamentos estratégicos em curtos
períodos de tempo.

Foi evidenciado um confronto organizacional nas funções base da guarda portuária, fomentando um sentimento
de despertencimento com as missões da empresa. Isso é motivado pela ausência de fatores que promovam
um ambiente seguro para a realização de suas tarefas e necessidades básicas como acesso a bebedouros,
comunicação interna e externa por meio de rádio, guarita sem proteção adequada para confrontos diretos,
catracas fora de operação e sala de descanso.

A jornada de trabalho da Guarda Portuária, Operação Cais e Operação Balança operam em regime de turnos e
revezamento sendo:
- Guarda Portuária – Trabalham 03 dias com jornada de 12 horas, folgam 36 horas com revezamento de 15 em
15 dias.
- Operação Cais - 07 – 17h – Revezamento das 19h às 07h quando ocorre operação noturna;
- Operação Balança – Trabalham em jornadas de 06 em 06 horas 06x06 das 07h às 13h, das 13h às 19h, 19h
à 01h e da 01h às 07h com 02 dias de folga

As jornadas de trabalho em ritmo de turno e returno influenciam no ritmo circardiano, ou seja, as oscilações das
funções fisiológicas durante um dia. As pessoas que trabalham em turnos pela manhã e à noite, com intervalos
de 15 em 15 dias tem condições de adaptar-se melhor de acordo com o período de descanso destinado ao sono,
que auxilia na recuperação do organismo e facilitar nas relações sociais com a família.
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Já as jornadas com turnos de 06 horas em escala, apesar de oferecerem um maior período de descanso,
impactam na dificuldade de adaptação do organismo em relação ao ritmo cicardiano por conta da constante
alteração em relação à presença da luz do sol, o que é evidenciado na operação da balança.

Na entrevista realizada com dois dos três motoristas da empresa foi informado que o horário de trabalho é
respeitado e que eventualmente são realizadas viagens fora do estipulado, contando como horas extras, o que
pode impactar no estado de vigília do colaborador mesmo em na existência de uma escala pré-determinada
para que seja respeitada as 11 horas de descanso prevista na legislação trabalhista. Também foi informado que
os motoristas tem liberdade para realizar pausas durante as viagens.

10. RECOMENDAÇÕES GERAIS

A análise ergonômica do trabalho teve como demanda inicial 50 postos de trabalho da Cia. Docas de São
Sebastião, de acordo com a solicitação da empresa, entretanto, alterações organizacionais e solicitações da
empresa reduziram o escopo para 44 postos. Foram realizadas questões pontuais que buscaram evidenciar,
principalmente os riscos de ergonomia física presentes.
Na maioria dos postos analisados foram encontrados desvios relacionados ao desconhecimento dos
trabalhadores quanto à utilização do mobiliário, bem como as características que compõe um ambiente de
trabalho confortável.
Dentro do escopo avaliado podemos recomendar as seguintes diretrizes, afim de minimizar ou mitigar os
atuais riscos ergonômicos:
1) Todo o mobiliário da empresa deve atender aos requisitos técnicos da NBR 13966, assim como todas
as cadeiras devem atender à NBR 13962. Tal requisito atenderá às exigências da NR-17, visto que suas
recomendações estão alinhadas com as questões das normas supracitadas;
2) Incluir programa de gestão em ergonomia na empresa para promover a regulação constante das
questões físicas, organizacionais e cognitivas dos colaboradores. As diversas alterações organizacionais
podem impactar em riscos organizacionais e cognitivos, não comumente evidenciados em análises pontuais.
Um programa de gestão deve auxiliar na promoção da produtividade na empresa, resguardando-se a saúde
do colaborador.
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4) Desenvolver um treinamento básico de ergonomia com conceitos de ergonomia, física, organizacional
e cognitiva para toda a força de trabalho, a fim de aumentar o autoconhecimento sobre os riscos existentes
e como cada colaborador pode evita-los.
5) Realizar um novo estudo arquitetônico para a guarita da guarda portuária, que contemple as
recomendações do item 1, e também promova a segurança física dos operadores em caso de confronto
direto. Para tal projeto devem ser consideradas as experiências e expectativas da força de trabalho envolvida
na atividade.
6) Garantir um período de 15 dias de descanso ou intervalo na escala de revezamento dos colaboradores
que trabalham em turnos de 06 horas.
7) Desenvolver um programa de ginástica laboral para os motoristas, colaboradores da guarda portuária
e outros que trabalham em turnos a ser realizada no início da jornada.

11. ENCERRAMENTO
O principal objetivo deste relatório foi fornecer dados sobre as condições de trabalho a que estão sujeitos
os trabalhadores desta empresa, devendo, contudo, ser dada especial atenção no atendimento às
recomendações contidas no corpo do presente relatório, no intuito de manter e assegurar boas condições
aos trabalhadores durante desenvolvimento de suas atividades laborais.
Os postos de trabalho analisados apresentam oportunidades de melhorias conforme descrição nas
análises individuais. Devido às características dos postos de trabalho e das atividades, constatou-se fatores
de riscos com impactos a curto prazo, no caso de questões antropométricas e médio prazo nas situações
relativas à iluminação . As recomendações do relatório seguem o princípio da correção dos pontos críticos e
devem ser analisadas quanto a sua viabilidade, e substituídas caso necessário.
Os benefícios da implementação de melhorias ergonômicas estão diretamente ligados ao bem-estar dos
usuários, bem como a possíveis ganhos de produtividade e qualidade do serviço e de vida para o trabalhador.
Este procedimento AET – Análise Ergonômica do Trabalho, foi elaborado em novembro de 2018, contendo
238 páginas inclusive esta, mais eventuais anexos, formalizado através das assinaturas abaixo:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Aprovação:

Marcelo Vicente Forestieri Fernandes

Responsável legal da empresa
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Ergonomista Senior
Certificado ABERGO Nº 141
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