
E-mail para contato: marcelosucena@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Marcelo Prado Sucena; Bruno Paes Soares; Camilla Felipe Santana Freitas; Monique da Cruz Lopes; Ranna Elisa Silva 
Lacombe

Palavra(s) Chave(s): Fuzzy, Redes Neurais Artificiais, Macroergonomia

Título: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL SUBSIDIANDO O DESEMPENHO MACROERGONÔMICO HOLÍSTICO: ESTUDO DE CASO EM 
UMA EMPRESA DO RAMO PETROLÍFERO

Curso: Engenharia de Produção 

Exatas e Engenharias

RESUMO

A partir da década de 1980, nos Estados Unidos, o campo de estudo da ergonomia foi ampliado e passou a ser chamado de Macro ergonomia, 
sendo um estágio ou componente mais recente. A Macro ergonomia é caracterizada como uma avaliação de sistemas sócio técnicos, que 
envolvem pessoas, organizações, projeto e implementação do uso de tecnologias no ambiente organizacional. A investigação inicial identificou 
estudos que tratam da Macro ergonomia e suas medidas, entretanto, raros são aqueles que relacionam as medidas de desempenho umas com as 
outras e ausentes outros que processem dados para se obter métricas para avaliação de desempenho macro ergonômico. A avaliação macro 
ergonômica de forma holística faz com que o decisor se depare com várias unidades diferentes, com dimensões dos valores de suporte não 
equivalentes, com comportamentos lineares e não lineares, entre outros fatores, que dificultam a análise do ambiente sistêmico. Sendo assim, 
pretende-se criar um modelo matemático que processe medidas associadas a Macro ergonomia, gerando indicadores parciais que, por meio dos 
preceitos da Inteligência Artificial, resultará em um indicador único denominado Indicador Holístico Macro ergonômico (IHM). Como forma de 
demonstrar a aplicação e validar o modelo será desenvolvido um estudo de caso em um pipe-shop de uma empresa do ramo de engenharia e 
construção que atua na área de petróleo e gás. A metodologia utilizada para se atingir o objetivo está calcada nos seguintes passos: revisão 
bibliográfica para identificar as medidas macro ergonômicas que serão utilizadas como variáveis de entrada no modelo matemático; desenvolver 
um modelo matemático pela conversão das medidas em variáveis de entrada Fuzzy; agrupamento das variáveis por atividade comum, usando a 
topologia de Rede Neural Artificial, para determinação das variáveis de saída; criar as variáveis de saída Fuzzy; implementar o modelo em 
aplicativo computacional; desenvolver o estudo de caso. Após a revisão bibliográfica foram selecionadas sete medidas: climatização do ambiente, 
nível de ruído, condição de iluminação, qualidade da comida, valorização do empregado, dores musculares, carga física exigida no trabalho. As 
medidas foram convertidas em variáveis de entrada Fuzzy pela definição dos universos de discurso, funções de pertinência e termos linguísticos. 
Tais variáveis foram agrupadas em três neurônios artificiais para formar a Rede Neural Artificial que processarão os dados de entrada. Para se 
obter o IHM necessitou-se a inclusão do quarto neurônio artificial que recebeu como entradas as saídas dos três primeiros neurônios. As 
observações qualitativas de cada variável de entrada foram tratadas por distribuição triangular Fuzzy para se obter um número representativo 
único para processamento do modelo matemático. Em cada neurônio artificial as variáveis de entrada são convertidas vetores Fuzzy pelo 
processo de Fuzzyficação. Posteriormente, passam pela etapa da inteligência do modelo, também identificada como inferência. Na última etapa 
desenvolve-se a Defuzzyficação, pelo método do Centro dos máximos, onde são convertidos os valores Fuzzy para outros do mundo real, para
fácil análise e interpretação dos resultados. As quatro variáveis de saída, denominadas indicadores, foram: condições ambientais de trabalho, 
satisfação dos trabalhadores, postura no trabalho e IHM. A coleta de dados para o estudo de caso se deu em um pipe-shop, área para fabricação 
de estruturas metálicas, suportes e tubulações, em uma empresa voltada para atividades offshore. Os resultados indicaram 7,85, 7,13, 7,38 e 6,59 
para as quatro variáveis de saída, respectivamente. A empresa fará regularmente outras medições para formação de série histórica, o que 
permitirá o acompanhamento dos indicadores e as tendências para aperfeiçoamento da condição de trabalho. As medidas denotam que a 
empresa objeto do estudo de caso apresenta condição adequada para condição de trabalho, mas com possibilidades concretas de melhoria.
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