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Resumo: O presente estudo de caso foi realizado no setor de acabamento de 

uma indústria gráfica de pequeno porte localizada na cidade de Juazeiro do 

Norte – Ceará, com o intuito de analisar a presença de fatores de risco 

ergonômico e propor intervenções que pudessem adaptar o trabalho as 

características dos trabalhadores. A coleta de dados foi feita a partir de visitas 

ao local de trabalho. O processo produtivo foi acompanhado e descrito, as 

condições ambientais foram medidas com auxilio de equipamentos, foram 

feitos registros fotográficos da atividade de trabalho e foram aplicadas 

entrevistas semiestruturadas. No setor acabamento é composto por dois 

operários responsáveis pela recepção do material impresso, para a realização 

de corte, refilamento, dobra e montagem. No processo de outdoor e 

minioutdoor ocorre o corte para separação das partes dos outdoors que 

chegam em um único rolo, em seguida ocorre o refilamento, a dobragem e a 

enumeração para a identificação da ordem de montagem. No caso do banner 

ocorre o corte e montagem de acordo com o tipo e/ou tamanho do banner. 

Verificou-se a presença de vários fatores de riscos: uso de ferramentas 

improvisadas, iluminação inadequada; ausência de assento para descanso. 

Foram propostas as seguintes medidas: aquisição de crop-a-dile para aplicar 

ilhós, adequação na iluminação do ambiente e instalação de assento para 

descanso dos trabalhadores durante as pausas. 

Palavras-chave: Ergonomia, Indústria Gráfica, Acabamento. 

                                                            
1 Universidade Regional do Cariri, email: bruno1000oliveira@gmail.com 
2 Universidade Regional do Cariri, email: franclazaro@gmail.com 
3 Universidade Regional do Cariri, email: le.andro@hotmail.com 
4 Universidade Regional do Cariri, email: juniorcarnauba2015@gmail.com 
5 Universidade Regional do Cariri, email: araujo.filho@urca.br 


