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O presente artigo propõe uma aplicação integrada da análise ergonômica 

e de MTM na descrição e avaliação do trabalho de um operador de 

soldagem de placas eletrônicas de uma empresa de comunicação digital 

de Florianópolis-SC. O objetivo é iddentificar e quantificar os principais 

fatores de riscos devido à sobrecarga biomecânica dos membros 

superiores, relacionados aos trabalhos envolvendo precisão de operações 

manuais. Inicialmente foram aplicados questionários e o método RULA 

para identificação de problemas ergonômicos que possam afetar a saúde 

do operador. Para avaliar o método e o tempo de execução da atividade, 

utilizou-se o método MTM-1. A partir dos resultados das análises 

ergonômicas e de MTM, foram propostas melhorias no posto de trabalho 

analisado, apresentando os benefícios da aplicação integrada desses 

métodos.  

 

Palavras-chaves: Ergonomia, MTM, method-time measurement, trabalho 

de precisão, RULA. 
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1. Introdução 

A otimização dos processos e o aumento da produtividade são preocupações constantes na 

indústria, requerendo cada vez mais a aplicação de ferramentas e métodos que permitam atingir 

níveis mais elevados de desempenho nesses aspectos. Em paralelo a isso, é crescente a 

preocupação das empresas com os efeitos do trabalho na saúde, satisfação e segurança dos 

operadores. A Ergonomia busca a compreensão desses fatores através da utilização de 

ferramentas adequadas para identificar problemas em situações de trabalhos e implementar 

melhorias.   

Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), conforme Couto (2002) 

constituem-se no principal problema de natureza ergonômica em todo o mundo, ocasionando dor 

forte associada à incapacidade temporária para o trabalho até mesmo podendo resultar em 

aposentadoria por invalidez. Corresponde a um Distúrbio por Sobrecarga Funcional (DSF) das 

estruturas frágeis dos membros superiores, sem o devido tempo de recuperação de sua 

integridade. 

Os DSF podem acometer todo profissional cuja atividade envolva o uso intensivo das mãos 

enquanto ferramenta de trabalho, tais como digitadores, dentistas, operadores de caixa de 

supermercado, de linhas de montagem diversas como automóveis e componentes eletrônicos 

pequenos, objeto de estudo deste artigo.  

O trabalho de precisão envolve basicamente mãos e dedos, requerendo conforme Kroemer e 

Grandjean (2005) grandes exigências relativas à: regulação rápida e acurada da contração 

muscular; coordenação das atividades individuais dos músculos; precisão de movimento; 

concentração e controle visual. 

Quanto ao trabalho com movimentos repetitivos dos membros superiores, Colombini et al. (2008) 

afirmam que, para a descrição e a avaliação do trabalho devem-se identificar e quantificar os 

principais fatores de riscos devido a sobrecarga biomecânica dos membros superiores, dentre 

eles: frequência de ação elevada, uso excessivo de força, posturas e movimentos dos membros 

superiores inadequados e carência de períodos de recuperação adequados, através dos quais se 

caracteriza a exposição ocupacional em relação à respectiva duração dentro do tempo real de 

trabalho repetitivo. 

As questões de produtividade e os custos humanos devem ser considerados simultaneamente na 

análise de desempenho de sistemas produtivos. Métodos de análise do trabalho, como o MTM e a 

ferramenta de análise ergonômica são utilizados para melhorar as condições de trabalho visando 

diminuir: riscos relativos à fadiga do operador, os tempos de produção e os custos unitários. 

Porém, observa-se muitas vezes que esses métodos não são aplicados de forma complementar na 

identificação de problemas em situações de trabalho. 

A finalidade da análise MTM é identificar o método e os relativos movimentos elementares para 

determinar o tempo necessário de execução de uma operação, sendo que o material utilizado 

durante a fase de análise de MTM, segundo Colombini et al.(2008), torna-se uma fonte preciosa 
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também para uma análise ergonômica, onde a simplificação dos movimentos muito complexos e 

a redução de movimentos inúteis são, objetivos adequados para se obter uma melhoria, seja de 

produtividade ou da ergonomia. 

A partir deste contexto, o presente artigo propõe uma aplicação integrada da análise ergonômica e 

de MTM na avaliação do risco e proposição de melhorias em um posto de soldagem de placas 

eletrônicas em uma empresa do ramo de comunicação digital situada na cidade de Florianópolis-

SC.  

 

2. Referencial teórico 

A ergonomia como disciplina científica, relaciona-se ao estudo das interações entre os seres 

humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e métodos em 

projetos, a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do sistema. Também pode 

ser definida como a ciência de “conceber uma tarefa que se adapte ao trabalhador, e não forçar o 

trabalhador a adaptar-se à tarefa.” (WALTRICK, 2010).  

É comum que as indústrias não levem os aspectos ergonômicos em consideração ao otimizar seus 

sistemas produtivos em relação à eficiência e à produtividade. Para Lima (2003) a análise 

ergonômica é um instrumento de essencial importância num sistema produtivo, não só para 

proporcionar conforto e segurança ao trabalhador, mas também, para extrair deste maior 

produtividade, acarretando no aumento dos lucros e na diminuição das perdas”. 

Conforme Menezes (1976) apud Gonçalves (2003), o layout de uma estação de trabalho deve 

atender primeiramente a duas premissas: localização ótima dos componentes físicos e adequação 

antropométrica, já que o conforto, bem estar físico e performance do operador são fortemente 

influenciados pelo dimensionamento físico das estações de trabalho. 

Já para a adequação do arranjo físico de um posto de trabalho deve ser considerada a distribuição 

espacial ou o posicionamento relativo dos diversos elementos que o compõem, tais como: tipo de 

equipamento, controles; agrupamento funcional; sequência de uso; intensidade de fluxo; ligações 

preferenciais, entre outros. A escolha dos critérios mais relevantes a ser aplicado ao projeto vai 

depender de cada caso, de acordo com o grau de importância e frequência de uso. 

(GUIMARÃES, 2006). 

A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) visa aplicar os conhecimentos da Ergonomia para 

analisar, diagnosticar e corrigir uma situação real de trabalho categorizando as atividades 

desenvolvidas pelos indivíduos no trabalho e norteando as modificações necessárias para uma 

ampla adequação das condições de trabalho (GUÉRIN et al., 1991). Assim ela procura reduzir a 

fadiga, estresse, erros e acidentes, proporcionando segurança, satisfação, saúde aos trabalhadores 

(IIDA, 2005) e melhorar a qualidade de vida. 

Em uma AET muitas ferramentas podem ser utilizadas para avaliar os riscos de se desenvolver 

lesões músculo esqueléticas, sendo que a escolha das ferramentas deve ser feita de acordo com o 

tipo de atividade que está sendo analisada e os objetivos pretendidos. 

Para realizar a análise postural em situações nas quais o trabalhador utiliza principalmente os 

membros superiores para executar sua atividade, é adequada a utilização do método RULA 
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(Rapid Upper Limb Assessment). De acordo com Pavani e Quelhas (2006), o método RULA é 

um instrumento ágil e veloz que permite obter uma avaliação da sobrecarga biomecânica dos 

membros superiores e do pescoço em uma tarefa ocupacional. Zuque e Necchi (2007) afirmam 

que a análise é realizada lançando-se escores na planilha específica em função dos 

posicionamentos dos membros analisados, considerando tipo de movimentos, carga e postura. Ao 

final tem-se um valor variável de 1 a 7, sendo que a maior pontuação pode significar um risco 

maior. Esta análise, contudo, deve servir como indicativo, pois o método não é definitivo. 

Já o Method-Time Measurement (MTM) ou sistemas de tempos pré-determinados, é um sistema 

utilizado para organizar a seqüência de movimentos manuais em movimentos básicos, que 

correspondem a um valor padrão de tempo pré-determinado, de acordo com a influência de cada 

movimento (BARALDI E KAMINSKI, 2011). 

De acordo com MTM (2009), cerca de 80% a 85% dos movimentos executados em postos de 

trabalho podem ser decompostos nos seguintes movimentos básicos: alcançar, pegar, mover, 

posicionar e soltar. De acordo com Baraldi e Kaminski (2011) no estudo de análise MTM, é 

possível observar uma grande quantidade de movimentos que não agregam valor ao produto. 

O MTM-1 é um sistema MTM preciso e detalhado, baseado em uma análise minuciosa dos 

movimentos em que a unidade de estudo é o movimento elementar, ou seja, a parte menor e não 

ulteriormente decomponível de uma operação manual. O sistema permite uma ótima descrição do 

método de trabalho, sendo útil apenas, conforme Colombini et al. (2008), para o cálculo do tempo 

em um posto de trabalho bem organizado. 

2.1 Considerações sobre aplicação conjunta de Ergonomia e MTM 

A incorporação de ferramentas para análises quantitativas sobre ergonomia e MTM, conforme 

Fritzsche et al (2011) fornece uma avaliação objetiva das mudanças propostas e, assim, os custos 

de ensaios da produção extensiva pode diminuir consideravelmente. 

A vantagem da metodologia MTM é que o usuário é obrigado a definir o método de trabalho 

completamente na fase de planejamento para obter o tempo padrão. Esse planejamento ajuda a 

criar um processo padronizado que, também, está em conformidade com as normas ergonômicas 

em estações de trabalho (BARALDI E KAMINSKI, 2011).  

Almeida (2008) afirma que “o aumento de produtividade não pode ser pensado como uma 

melhoria em curto prazo. Para que a produtividade seja aumentada de maneira consciente, deve-

se atentar para a ergonomia dos postos e atividades dos operadores”. Assim, é importante notar 

que em muitos casos, os efeitos dos problemas ergonômicos podem ser notados somente no longo 

prazo. Se não houver análise ergonômica quando um método de trabalho é proposto com base no 

método MTM, é provável que futuramente os trabalhadores sofram as consequências, podendo 

inclusive diminuir a produtividade e acarretar em prejuízos para a organização. 

É importante notar que existem diferenças significativas entre as abordagens da ergonomia e do 

MTM. A respeito do método MTM, Dias e Tavares (2000) ressaltam que: 

“o executor da tarefa, o trabalhador, é “introduzido” na tarefa a posteriori, 

isto é, primeiro planeja-se a tarefa e depois seleciona-se o trabalhador que 

irá realizá-la. Como planejar a tarefa se não se sabe quem irá executá-la? A 
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resposta é: baseando-se em um homem médio. A organização clássica 

“enxerga” os trabalhadores, portanto, como um conjunto de homens 

médios, sujeitos a uma produção constante, que realizam operações 

independentes, as quais podem ser prescritas através da observação dos 

movimentos ou da combinação de movimentos básicos obtidos das tabelas 

de MTM”.  

Por outro lado, movimentos humanos em um ambiente de trabalho não são determinados apenas 

pelas habilidades biomecânica e estirpe ergonômico, mas também por um número de outras 

influências (FRITZSCHE et al, 2011). 

Apesar das diferenças entre as abordagens, é possível obter grandes benefícios quando as 

ferramentas são aplicadas de maneira conjunta. Entretanto, deve-se levar em conta os custos 

envolvidos e esforços necessários, uma vez que a grande competitividade exige que as 

organizações busquem eficiência e eficácia. Laring et al (2002) ressalta que em uma organização 

que utiliza o MTM para planejar sua produção, um grande esforço é despedido para determinar o 

tempo necessário para que determinada tarefa seja realizada pelo operador. Se o esforço extra 

para realizar uma avaliação ergonômica for pequeno, o incentivo pode ser suficiente para incluir 

a ergonomia na avaliação geral do processo planejado.  

 

3. Procedimento metodológico  

A análise de um posto de trabalho, usando técnicas de ergonomia e MTM, constitui o tema 

central deste trabalho. Uma pesquisa exploratória, por meio de estudo de caso foi desenvolvida 

com o intuito de apresentar uma aplicação integrada destas técnicas na análise de um posto de 

soldagem de placas eletrônicas de comunicação digital. As etapas seguidas são representadas na 

Figura 1 e detalhadas a seguir. 



 

XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social: As Contribuições da Engenharia de Produção 

Bento Gonçalves, RS, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2012. 
 

 

 

 

 

 
 

6 

 

Figura 1 - Etapas metodológicas da pesquisa 

A aplicação da proposta foi utilizada na análise da bancada de soldagem (Figura 2) de placa 

eletrônica de uma empresa de comunicação digital. Como critérios aplicados para a seleção do 

posto, verificou-se primeiramente o volume de produção, considerando que as melhorias do 

processo teriam um maior impacto para a empresa.  

O segundo critério utilizado refere-se à aplicabilidade da proposta do artigo, de integração das 

análises ergonômica e de MTM em um posto de trabalho, conciliando os problemas de 

sobrecarga biomecânica dos membros superiores, relacionados aos trabalhos envolvendo precisão 

de operações manuais. 
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Figura 2 - Posto de trabalho de soldagem de placas eletrônicas 

 

3.1. Identificação dos problemas 

Em conjunto com o gerente do setor, definiu-se analisar a tarefa de soldagem da placa CTS-2501, 

especificamente. A tarefa consistia em soldar os componentes fibra e resistor em uma placa 

eletrônica utilizando soldador e estanho. A tarefa exigia movimentos repetitivos e esforços 

posturais uma vez que eram aplicados doze pontos de soldagem para a fibra e o resistor, por ter 

dimensões pequenas, precisava ser manuseado com auxilio de pinça. Foram realizadas entrevistas 

e aplicados questionários com as pessoas envolvidas - desde o dono da empresa, o gerente do 

setor até os trabalhadores do posto analisado, para identificar os problemas relacionados à 

atividade de trabalho, ou seja, identificação da demanda ergonômica. Algumas queixas foram 

constatadas relacionadas à atividade em questão, obtidas através de reclamações de dores nos 

membros superiores relatadas por trabalhadores do posto de trabalho, inclusive com um caso de 

afastamento. 

3.2. Análise da tarefa 

As tarefas desempenhadas pelo operador foram analisadas considerando aspectos da ergonomia 

física e organizacional, desde a descrição da tarefa prescrita e avaliação do posto de trabalho, do 

ambiente físico (layout, equipamentos, EPI´s), condições ambientais (medições de temperatura, 

ruído e iluminação), além das características pessoais, qualificação profissional e demais fatores 

psicossociais e de organização de trabalho (entrevistas e check-list AET), baseado na NR 17 

Ergonomia.  

A aplicação do check-list da AET instrumentou a identificação da relação entre o operador e o 

ambiente de trabalho, assim como, sua satisfação com a direção e os demais funcionários da 

empresa. 

O ambiente de trabalho se apresenta adequado às atividades desempenhadas no local, desde 

layout, disposição dos postos de trabalho e mobiliário e equipamentos. A empresa fornece aos 

trabalhadores EPI’s como máscara, óculos de proteção e um exaustor adequado para soldagens, 

pois a soldagem libera fumaça derivada do estanho. 
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O ruído e temperatura estão dentro dos limites recomendados em norma. Com relação a 

iluminância constatou-se que estava entre 560 e 580 lux, insuficiente para este tipo de atividade. 

Observou-se que o estanho utilizado liberava compostos químicos e o operador não utilizava o 

exaustor.  

Com relação ao método de trabalho, percebeu-se que não havia uma padronização na prescrição 

da tarefa.  O operador não recebia treinamento prévio, mas conhecia o processo e realizava a 

tarefa da seguinte forma:  

-   Preparar a caixa de fibras (10 unidades), abrir e posicionar na bancada de trabalho; 

-   Pegar placa eletrônica e colocar na posição de trabalho; 

-   Pegar fibra e colocar na placa; 

-   Pegar estanho e soldador e soldar primeiro ponto de fibra para fixação; 

-   Soldar demais pontos de fibra na placa; 

-   Pegar resistor com pinça e soldar; 

-   Colocar placa pronta na bancada de trabalho. 

3.3. Análise das atividades do posto de trabalho 

A análise das atividades executadas pelo operador no posto de trabalho na realização da tarefa de 

soldagem da placa eletrônica foi feita através da avaliação Ergonômica e do método MTM-1. 

3.3.1 Análise ergonômica 

Para identificar e quantificar os principais fatores de riscos devido à sobrecarga biomecânica dos 

membros superiores foram aplicados o questionário nórdico de sintomas osteomusculares e o 

método de avaliação postural Rapid Upper Limb Assessment (RULA).  

A partir de observações e filmagens das atividades, foi possível constatar as seguintes 

informações relacionadas à etapa de análise das atividades:  

-   Falta de padronização na execução da tarefa pelo operador, visto que em alguns momentos 

a mesma soldava a fibra e o resistor logo em seguida na placa e, em outros era soldado a fibra 

em todas as placas e depois o resistor; 

-   Falta de ordenação na disposição dos objetos na bancada de trabalho; 

-   Grandes distâncias de movimentos, em média, e fora das recomendações ergonômicas; 

-   Obstrução do movimento do operador para alcançar uma fibra, para desviar do estanho com 

movimento em curva. 

A fim de ter uma análise mais consistente e com maiores critérios em relação aos aspectos 

físicos, foram utilizadas algumas ferramentas ergonômicas mais específicas, como o questionário 

nórdico de sintomas osteomusculares, no qual o operador relatou sentir dores em determinadas 

regiões do corpo, causadas pela execução da tarefa, nos últimos doze meses. 

Para utilização do protocolo RULA, foram analisadas as filmagens da postura assumida pelo 

operador durante a realização da atividade de trabalho, classificando-as de acordo com o método 
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de avaliação postural aplicado. O método RULA classifica as posturas por partes do corpo 

(braço, punho, pescoço, pernas, antebraço, rotação de punho, tronco) e a atividade, em relação à 

postura estática, ações repetitivas e carga. A Tabela 1 mostra os dados obtidos para a etapa pegar 

placa eletrônica.  

 

Tabela 1 - Análise da etapa 2 pegar placa eletrônica, utilizando o método RULA 

 

3.3.2 Análise MTM-1  

Para avaliar o método e o tempo de execução foi utilizado o método MTM-1. Inicialmente foram 

identificados os componentes e ferramentas utilizados na realização da tarefa, as faixas de 

distâncias assim como o método de trabalho com base nas observações e entrevistas com o 

operador. A Tabela 2 apresenta os componentes, ferramentas e faixas de distâncias em que se 

encontram. 

 

 

Tabela 2 - Componentes, ferramentas e faixa de distância 

 

Em seguida foi feito o desmembramento da sequência de atividades da tarefa em nove etapas 

operacionais (Tabela 3). Para auxiliar nesta etapa foram realizadas filmagens e fotos.  
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Tabela 3 - Etapas operacionais 

 

Para cada uma das etapas operacionais foi feita a descrição usando os símbolos dos movimentos 

básicos de acordo com a tabela MTM-1. Para cada movimento foi atribuído o valor do parâmetro 

de influência (extensão dos movimentos) e o valor de tempo obtendo-se dessa foram o tempo de 

cada etapa operacional. Somando-se os tempos de cada etapa operacional tem-se o tempo total 

para realização da tarefa. O tempo total para a tarefa foi de 1,06 min/placa.  A Tabela 4 apresenta, 

como exemplo, a descrição dos movimentos, parâmetros de influência e o valor de tempo da 

etapa pegar placa eletrônica.  

 

 

Tabela 4 - Movimentos básicos para etapa 2_ pegar placa eletrônica 

 

3.4. Diagnóstico e propostas de melhorias 

3.4.1 Diagnóstico 

Nesta etapa foi realizado um diagnóstico baseado na análise ergonômica e MTM-1, a fim de 

propor melhorias nas condições de trabalho e saúde destes profissionais. 

A partir das etapas de análise da tarefa e das atividades, não foram identificados problemas 

significativos relacionados aos aspectos da ergonomia física, visto que os elementos do posto de 

trabalho, como bancada, cadeira com regulagem de altura, encosto de costas e braços são 

adequados para o tipo de atividade realizada.  
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O operador desempenha suas atividades com segurança e satisfação, porém não utilizava os EPI’s 

como máscara e óculos de proteção, por serem incômodos e o exaustor para soldagens, devido ao 

ruído.  

A iluminação do ambiente, no local do posto analisado, deveria adequar-se a norma NBR 5413, 

visto que a atividade se encaixa na classe C por se tratar de soldagem de eletrônicos com 

componentes pequenos. Em relação aos aspectos físicos, não se observou situações críticas na 

qual o operador era submetido, sendo assim, não se necessita de uma intervenção em curto prazo. 

Os aspectos cognitivos foram desconsiderados na análise, considerando apenas a grande 

experiência do operador no domínio da atividade. 

Através dos resultados de aplicação das ferramentas ergonômicas de avaliação de riscos 

biomecânicos, constatou-se que o operador sente dores em determinadas regiões do corpo, 

causadas pela execução da tarefa, porém após a aplicação do método de avaliação postural 

proposto, não foram identificados riscos biomecânicos.  

Com relação ao método de trabalho não havia padronização sendo que o operador alterava a 

sequência de atividades na realização da tarefa. A disposição e distância dos componentes e 

ferramentas na bancada de trabalho não estavam adequados fazendo com que muitos movimentos 

tivessem uma extensão maior do que o necessário. 

 

3.4.2 Proposição de melhorias do posto de trabalho 

Foram feitas duas propostas de melhorias a fim de obter uma padronização da atividade de 

soldagem, assim como, uma melhoria nos aspectos ergonômicos do posto. 

Para ambas as propostas propõem-se adequação do nível de iluminação do posto de trabalho 

analisado, seguindo recomendações da norma NBR 5413, classe C por se tratar de soldagem de 

eletrônicos com componentes pequenos. Em relação aos aspectos físicos, não se observou 

situações críticas na qual o operador era submetido, sendo assim, não se necessita de uma 

intervenção em curto prazo. Recomenda-se que o operador faça pausas durante a realização da 

tarefa.  

O método de trabalho foi padronizado e as ferramentas, componentes e materiais auxiliares foram 

dispostos de forma adequada na bancada. O estanho foi colocado a uma distância maior que a 

fibra e o resistor, pois o mesmo atrapalhava o movimento até a fibra. A pinça foi colocada em um 

local fixo, a uma distância menor que os componentes.  

Na proposta 1, o operador pega da caixa dez placas e coloca na bancada. Pega a placa e faz a 

soldagem da fibra e resistor, simultaneamente, em cada placa até completar um lote de dez 

placas. 

Na proposta 2, o operador pega da caixa dez placas e dispõe na bancada. Pega uma placa, faz 

primeiro a soldagem da fibra e coloca placa na bancada. Repete isto para as dez placas. A 

operadora faz a mesma sequência para a soldagem do resistor, conforme demonstrado pela Figura 

3. 
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Figura 3 – Layout da bancada de soldagem da proposta 2 

 

3.5. Avaliação e escolha das propostas através de MTM 

As propostas elaboradas foram avaliadas pelo método MTM-1. Para cada proposta, foi feito o 

desmembramento da atividade em etapas operacionais, descrição das observações usando 

símbolos dos movimentos básicos, atribuição dos valores aos parâmetros de influência e seus 

efeitos e atribuídos o valor tempos aos movimentos básicos determinando-se o tempo da tarefa. A 

proposta 1 resultou num tempo total da tarefa de 0,98 min/placa enquanto a proposta 2 foi de 0,92 

min/placa. Dessa forma a proposta escolhida foi a proposta 2.  

 

4. Considerações finais 

A avaliação de uma estação de trabalho abrange inúmeros fatores como operadores, condições de 

trabalho e organização geral da empresa, os quais são cruciais para adequação de um posto de 

trabalho, assim como identificação dos fatores de riscos devido à sobrecarga biomecânica 

conforme princípios ergonômicos. 

Como complementação, o método MTM propõe uma padronização da execução da atividade 

analisada, e como maior diferencial, a simulação da tarefa isenta de teste no posto de trabalho, a 

fim de obter o tempo final de execução da mesma. 

A aplicação conjunta da análise ergonômica e do método MTM-1 na análise do posto de 

soldagem de placas eletrônicas propiciou uma melhoria no método de trabalho, no qual os 
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movimentos desnecessários foram eliminados, as distâncias dos movimentos otimizadas e 

padronizadas, cujas mudanças propostas estão em conformidade com as recomendações 

ergonômicas. 

Portanto, recomenda-se a aplicação das ferramentas de análise ergonômica e de MTM, visto que 

é possível obter melhorias no que tange ao método e tempo de execução da tarefa, sem deixar de 

se preocupar com os aspectos ergonômicos da estação de trabalho, os quais além da eficácia do 

sistema produtivo priorizam a saúde e segurança do trabalhador. 
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