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1-RESUMO 
 

 Neste trabalho vamos abordar a iniciativa de uma empresa fabricante de 

motores diesel de diminuir o ruído equipamento de usinagem a fim de adequar 

a norma NR15, a qual define os princípios fundamentais e medidas de proteção 

para garantir a saúde e a integridade física de seus colaboradores, com isso 

também otimizando o processo produtivo, gerando muitos benefícios ao 

negócio, minimizando o ruído ao operador diminuindo os riscos de acidente 

auditivo e doenças ocupacionais durante o turno de trabalho e também 

eliminando os riscos do operador durante seu periodo de trabalho. 

 
2-INTRODUÇÃO 
 

A importância que o engenheiro de Produção tem com a produção e 

também com a saúde e integridade física dos trabalhadores dos quais as linhas 

de produção depende, para desenvolver o produto no dia a dia, este estudo na 

qual irá ser abordado, refentes a política de Segurança do Trabalho nas 

empresas. Iremos apresentar  NR15 como a proposta de modelo em um posto 

de trabalho na empresa Cummins Brasil, a adequação sera o objetivo principal 

deste trabalho.Iremos se aprofundar neste assunto que abordamos, tentando 

envolver no maximo, os conhecimentos técnicos que um Engenheiro de 

produção vive no dia dia em uma empresa com toda equipe de Segurança do 

Trabalho. Podendo analisar a deficiência que ocorre nesta empresa de grande 

porte,  e solucionar o problema implantando as normas regulamentadoras.  

 

3 OBJETIVOS  



Preservar a saúde de seus funcionários 

Redução do esforço físico dos colaboradores 

 
   Adequar o posto de trabalho da Cummins Brasil na NR15. 

   Promover e conscientizar, regularização e atuação de NR15. 

   Fazer com que este trabalho de Metodologia Cientifico seja um material 

prático que  venha orientar o nosso modelo de adequação da NR15 na 

empresa Cummins Brasil.  

 

4-METODOLOGIA  

     O Ciclo PDCA é um método para a gerência tomar as decisões e alcançar 

as metas necessárias para a sobrevivência de uma organização. 

    O ciclo é composto das seguintes etapas:  
 

• Plan (planejamento) que consiste em estabelecer metas e o método 

para alcançar as metas propostas.  

•  Do (execução) que consiste em executar as tarefas exatamente como 

foi previsto na etapa de planejamento e coletar dados que serão 

utilizados na próxima etapa de verificação do processo.  

• Check (Verificação) a partir dos dados coletados na execução, comparar 

o resultado alcançado com a meta planejada.  

• Action (Atuação corretiva) que consiste em atuar no processo em função 

dos resultados obtidos.  

 

5-DESENVOLVIMENTO 

    Durante o desenvolvimento do projeto é a fase onde é realizado a definição 

dos componentes que serão utilizados para dimunir danos ao processo, nesta 

fase veremos o projeto mecânico sistema de segurança. 

Com base nas necessidades levantadas na avaliação de riscos, primeiramente 

foi projetado uma carenagem para a máquina a fim de garantir que não haverá 

exposição aos riscos auditivos por parte do operador, nisso temos o cuidado de 

realizar um projeto no CAD, vemos que porta frontal e lateral com placas de 

policarbonato para acesso do operador onde será aplicada uma trava de 

segurança e também para visualização durante o ciclo de usinagem, as portas 



laterais tipo guilhotina onde será automática para carregamento e 

descarregamento do bloco, painéis parafusados com tela lisa de fácil remoção 

onde é necessário acesso para manutenção dos motores do fuso que ficam na 

parte de cima da máquina. 

 

 

6-RESULTADOS PRELIMINARES 

      Internamente a Cummins possui um documento chamada de “análise 

preliminar de riscos”, onde avalia cada equipamento baseado a partir dos 

riscos Mecânicos, Ergonômicos, Físicos e Químicos e nesse documento é 

possível avaliar através de pontos o ganho real desta melhoria, e como 

podemos verificar na tabela, este equipamento destacado em amarelo 

apresenta um risco grave. 

    Já após novos estudos da carenagem que será instaladas na area de 

usinagem esta pontuação de risco diminui e é possível dizer que se tornou 

seguro para o operador no que se refere a possibilidade de risco auditivos e 

doenças ocupacional. 
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