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RESUMO
O presente artigo tem como finalidade dissertar sobre a fundamentação de um Projeto de
Interiores de uma Casa de Apoio Humanizada para a População em Situação de Rua (PSR), em
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, destinada ao atendimento, acolhimento, suporte e apoio
de 20 pessoas. O artigo possui o objetivo de apresentar a pesquisa para fundamentar uma
ergonomia de correção, propondo um Projeto de Interiores Modelo de Casa de Apoio vinculada
à Prefeitura Municipal de Florianópolis. A Casa Parangolé teve como inspiração a
multifuncionalidade dos ambientes e as orientações do Design Centrado no Usuário (DCU),
abordado na fundamentação do projeto, inspirado pelos preceitos ergonômicos. Constitui um
estudo de caso, tendo sua investigação auxiliada pela aplicação de algumas técnicas de pesquisa,
no caso: levantamento documental e bibliográfico em fontes secundárias, entrevistas
semiestruturadas, observações e levantamento in loco de algumas Instituições voltadas para a
PSR, aplicação da análise de conteúdo. Esta pesquisa pretende propor um modelo de projeto
que poderá contribuir para apoiar pesquisadores e profissionais interessados e envolvidos em
projetos que envolvem essas instituições, expondo soluções relevantes, que confrontam as
determinações legais e normativas e situações reais, ressaltando as necessidades da demanda e
dos princípios ergonômicos, tais como os referentes à aplicação do DCU, em Casas de Apoio
humanizadas.

PALAVRAS-CHAVE: Casa de Apoio; Projeto Social; Design de Interiores (DI); População
em Situação de Rua (PSR); Design Centrado no Usuário (DCU).
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This article deals with the theoretical and methodological foundation of an Humanized Support
House Interior Design for Street Situation People (SSP), in Florianópolis, Santa Catarina,
Brazil. Aimed at serving and supporting SSP, the article intends to present the research to
substantiate an ergonomics correction proposing an Support House Interior Design Model
linked to Florianópolis town hall. The Parangolé House was inspired by the multifunctionality
of the environments, User-Centered Design (UCD) and ergonomics guidelines. It constitutes a
case study, with investigation aided by the application of research techniques, such as:
documentary and bibliographic survey in secondary sources, semi-structured interviews,
observations and on-site investigation of some Institutions focused on SSP, and application of
the Analysis Content technique. This research intends to propose a Model Project that can
contribute to support researchers and professionals interested and involved in Interior Design
Institutions that support homeless people, exposing relevant solutions that confront legal and
normative determinations to real situations, emphasizing demand needs, ergonomic principles,
such as those referring to the application of the UCD, in humanized support houses.

KEYWORDS: Support House; Social project; Interior Design (ID); Street Situation People
(SSP); User Centered Design (UCD).

1. INTRODUÇÃO
A presente pesquisa foi realizada para a fundamentação do Projeto de Interiores de
uma Casa de Apoio para a população em situação de rua (PSR), adotando-se as orientações do
Design Centrado no Usuário (DCU). Conforme o DECRETO nº 7.053 (2009), que institui a
Política Nacional para a População em Situação de Rua (PSR):
(...) considera-se população em situação de rua o grupo populacional
heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia
convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas
degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária
ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite
temporário ou como moradia provisória.

Por sua vez, o acolhimento consiste em:
(...) um processo de intervenção profissional que incorpora as relações
humanas. Não se limita ao ato de receber alguém, mas a uma sequência
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de atos dentre de um processo de trabalho. Envolve a escuta social
qualificada, com a valorização da demanda que procura o serviço
oferecido, a identificação da situação problema, no âmbito individual,
mas também coletivo (SANTOS, 2006, p. 58).

A definição de uma Casa de Apoio é, também, descrita pelo DECRETO n° 7.053, no
Art. 8°, como o:
Local com padrão básico de qualidade, segurança e conforto de rede de
acolhimento temporário, onde deverá observar limite de capacidade,
regras de funcionamento e convivência, acessibilidade, salubridade e
distribuição geográfica das unidades de acolhimento nas áreas urbanas,
respeitando o direito de permanência da População em Situação de Rua,
preferencialmente nas cidades ou nos centros urbanos.

A forte inclinação social do Projeto de Interiores para tratar a ambiência de forma a
atender a PSR instigou a motivação inicial desse projeto. Pretendeu-se, também, comprovar a
importância deste como veículo de inclusão social; até mesmo como uma mudança no
paradigma do Design de Interiores (DI) e a visão reducionista de sua vocação, exclusivamente
direcionada para o público de médio e alto padrão. Essa desmistificação do DI permite
vislumbrar a sua aplicação para outros públicos à margem da sociedade, esclarecendo-o como
uma profissão que pode contribuir para uma transformação social, neste caso, direcionada à
PSR.
Ao longo da pesquisa para a fundamentação do projeto de interiores, foco deste artigo,
houve profunda reflexão por parte das autoras, direcionada pelos estudos de casos realizados,
pelas entrevistas com a PSR, com os profissionais atuantes nestas instituições. As informações
coletadas na fase exploratória da pesquisa instigaram reflexão de como o DI poderia transformar
os espaços existentes e desqualificados, em locais, nos quais os usuários poderiam vivenciá-lo,
de maneira a se sentirem-se em uma casa, mesmo que provisória. Nesse caso, ponderou-se que,
o teto, o amparo, a convivência, a assistência e o atendimento psicossocial seriam
preponderantes para as relações dentro do lar coletivo, nos quais as necessidades básicas são
tão importantes quanto a própria individualidade de cada um.
Para o Projeto de Interiores em questão, optou-se por prevê-lo para a população
masculina, visto que a grande maioria dos usuários das Casas de Apoio pesquisadas era
composta por homens. Além disso, a precariedade das instituições existentes, a falta de

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

4

qualidade e inadequacidade da configuração dos locais, aliadas à quase ausência e preocupação
com as características destes usuários justificou a presente pesquisa. Diante do exposto, o
presente artigo possui o objetivo de apresentar a pesquisa para fundamentar e aplicar a
ergonomia de correção para readequar, com qualidade e segurança, uma Casa de Apoio em
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, nomeada de Casa Parangolé. Em relação à perspectiva da
prática ergonômica, a intervenção de uma situação existente (VIDAL, 2003; IIDA e
BUARQUE, 2016) possui a desígnio de correção e enquadramento para atendimento das
exigências legais e as melhorias das condições gerais de Casas de Apoio, reorganizando-a de
forma a possibilitar o acolhimento e permanência com qualidade da PSR.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
A Casa de Apoio tratada nesta pesquisa é considerada um estabelecimento de Interesse
da Saúde que atende à PSR, acolhendo as pessoas por um período máximo de seis meses. A
PSR, por sua vez, possui acesso a esses estabelecimentos por meio do Centro POP1, no qual
através de um cadastro, passa por uma triagem ou filtro, direcionando-as às Casas de Apoio e
aos demais órgãos, como: Hospitais Gerais e Psiquiátricos, Secretaria de Assistência Social,
dentre outros. Atualmente, em Florianópolis, há duas Casas de Apoio em funcionamento com
a capacidade para aproximadamente vinte e cinco pessoas em cada casa, destinadas,
exclusivamente, a homens em situação de rua. O público alvo do projeto foi identificado com
base nos dados colhidos no Centro POP de Florianópolis, no qual se identificou que 86% dos
usuários da casa eram homens, na faixa etária entre 18 e 45 anos de idade. Diante dessa
necessidade, optou-se por realizar o processo de pesquisa e o projeto de interiores voltado para
esse público.
A PSR é aquela em “condição de extrema pobreza, interrupção ou fragilidade dos
vínculos familiares e que carecem de moradia convencional regular. São pessoas que habitam
logradouros públicos, áreas degradadas e ocasionalmente utilizam abrigos e albergues para
pernoite” (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, Decr. 7053, Art. 1°, 2009). Ao considerar-se o
caráter humanizado do projeto, busca-se atender ao preconizado por Kasper (2015)2, a qual
define como humanização, no âmbito da Arquitetura e do Design de Interiores, o seguinte:

Centro de Referência Especializado para a PSR: serviço especializado para PSR que prevê atendimento de uma
equipe multidisciplinar (assistentes sociais e psicólogos),alimentação (café da manhã, almoço e lanche) e higiene
pessoal.
1

KASPER, Andrea de Aguiar. Disciplina de Arquitetura Hospitalar. Aula 07: Humanização em Projetos de
Hospitais e Aplicação do Desenho Universal. Material Didático da Disciplina de Projeto de Hospital ministrada
2
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Versa sobre a oferta das soluções espaciais alinhadas as necessidades e
características humanas, as quais tendem a respeitá-las e ampará-las, ao
mesmo tempo. Tais soluções tendem a promover ao bem-estar e à
segurança geral, bem como, à interação espacial, considerando os atores
que usufruem do espaço físico projetado.

A Casa de Apoio possui a intenção de ofertar os serviços de acolhimento temporário
de forma humanizada, de acordo ao que estabelece o Sistema de Assistência Social. Assim, o
foco da Casa Parangolé é o de apoiar e acolher, por um período pré-determinado, homens que,
atualmente, se encontram em situação de rua. Oferece um espaço que proporciona o apoio
necessário para favorecer mudanças benéficas para esses indivíduos durante as suas
permanências, auxiliando em seus primeiros passos para uma nova história de vida e
reintegração na sociedade.
Alguns estudos de caso realizados na literatura auxiliaram a eleição das diretrizes do
projeto, trazendo subsídios importantes para a ambiência da Casa de Apoio. Destacando o
projeto La Casa3, salienta-se a sua contribuição com a ideia de uma proposta sustentável 4 e
humanizada, redefinindo a proposta de habitação para a PSR, oferecendo uma moradia digna.
O projeto provê hospedagem de apoio permanente com unidades de ocupação individual,
proporcionando estabilidade e segurança para cada inquilino em seu dia-a-dia. A configuração
deste estudo de caso, confrontados aos estudos de caso in loco e outros em nível nacional,
forneceram importantes subsídios à pesquisa.
Os referenciais de projeto nesta pesquisa subsidiaram a definição do conceito para a
ambientação da Casa de Apoio para a PSR, principalmente das instalações ao ar livre do Parque
do Museu Inhotim (Minas Gerais, Brasil), com a obra “Invenção da Cor Penetrável Magic
Square”. Ela propõe ao usuário grandes áreas de permanência e convívio através das formas,
cores e os materiais, oferecendo uma experiência a mais para quem as visitam. Por sua vez, o
projeto Gallery of Rope Wave, localizado em Xangai, China, inspirou o projeto, com seus
espaços integrados e uso de materiais naturais como a corda, o aço e a madeira, propiciadores
na UNIVALI, Campus de Balneário Camboriú, Santa Catarina. 2015.
3

Projetado pelos escritórios de arquitetura Studio Twenty Seven Architecture + Leo A Daly, localizado em
Washington no ano de 2014. O edifício possui sete pavimentos com um total de quarenta unidades, com área total
é de mais de 2700 m². Além das unidades individuais, o edifício conta com uma sala comunitária e um pátio
externo.
4
O destaque são as cordas retorcidas (ondulantes) tensionadas que transmitem ao ambiente térreo da casa as
sensações de dinamismo e originalidade, com uma cenografia que permite ao usuário experiências sensorial e
espacial que remetem ao conforto e ao aconchego.
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de um custo bem mais acessível e ecologicamente corretos. As inspirações da Casa Parangolé
provem de Hélio Oiticica, de suas experiências artísticas com escolas de samba, com a música,
a dança e a interface da sua arte com o público mais simples, conforme verificado na Figura
01:

Figura 01: Os Parangolés de Hélio Oiticica
O nome Parangolé surgiu inesperadamente, quando o
artista encontrou uma placa de rua que identificava um
abrigo improvisado, construído por um “mendigo”, no
qual se lia: “aqui é o Parangolé”. Assim, na idealização
de Oiticica, o Parangolé tem como definição principal a
inter-relação entre a arte e o público. Empregam-se peças
interligadas umas das outras, vestidas ou carregadas, são
capas feitas de panos coloridos, com ou sem palavras e
fotos, estandartes e bandeiras.

Fonte: www.faceclips.net. Acesso em 31 de dezembro de 2018.

A proposta da Casa Parangolé durante o período de estadia ou permanência da PSR, é
o seu envolvimento com a ambiência criada, na qual a obra só existe plenamente quando ocorre
a participação do espectador que “veste-se da obra, para torná-la viva”, no próprio corpo. Com
isso, para cada pessoa há uma obra distinta, o que leva à ideia da possibilidade de mudanças
pessoais e psicossociais positivas. A arte de Oiticica também pode servir de veiculo para terapia
ocupacional, na qual, os usuários resgatam a confiança, autonomia e produtividade, favoráveis
à sua reintegração na sociedade.
Tendo em vista a importância para o Parangolé, da influência direta das cores, no
estado de espírito e no bem-estar dos usuários da casa, houve a preocupação de explicá-la,
também, na ambientação proposta. Observa-se a sua importância no Design de Interiores e
possível ligação com o comportamento dos residentes dentro dos espaços multicoloridos,
perpassando sua a mera função estética. Farina (2006, p. 2), trata dos diversos aspectos das
cores em projetos de ambientação, afirmando que:
“As cores influenciam o ser humano e seus efeitos, tanto de caráter
fisiológico como psicológico, intervêm na vida das pessoas criando
alegria ou tristeza, exaltação ou depressão, atividade ou passividade,
calor ou frio, equilíbrio ou desequilíbrio, ordem ou desordem etc.”

Assim, o uso das cores serviu como veículo de estimulação sensorial, aliadas aos
estímulos físicos do parangolé, os quais foram disponibilizados na ambientação para aliviar o
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stress, e nas terapias previstas para a PSR. As orientações do DCU, também foram adotadas no
projeto, de forma a entender aos interesses e às necessidades do usuário. “Ao considerar-se que,
os usuários levam em conta o atendimento das suas expectativas na escolha de um determinado
produto, o design centrado no usuário propõe a aplicação de critérios que prevejam nestes, um
nível de estresse mínimo e o máximo de eficiência no uso” (KASPER, 2013, p. 194). Na casa
Parangolé, foram utilizados elementos presentes no cotidiano da PSR, tais como o papelão, a
corda e as cores, fato que estimula a apropriação do espaço, causando um sentimento de
pertencimento ao local. Salienta-se, também, a aplicação da NR 17 (1998) e da ABNT NBR
9050 (2015), dentre outras normas, alinhadas às orientações do DCU

3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS
A estrutura metodológica desta pesquisa resultou principalmente das orientações de
Pacheco, Pacheco Júnior e Pereira Filho (2007), Bardin (2010) e Kasper (2013), sendo o método
de pesquisa, aquele que abrange o raciocínio de modo a obter o conhecimento acerca do
fenômeno em estudo, conforme os autores citados. A aplicabilidade do método descritivo
possibilitou a ampliação do conhecimento acerca dos elementos constituintes do fenômeno,
considerando questões que envolvem a descrição, o registro, a análise e a interpretação dos
fenômenos existentes (GIL, 2008; PACHECO JÚNIOR, PEREIRA E PEREIRA FILHO, 2007;
KASPER, 2013). A pesquisa exploratória permitiu ampliar a familiaridade com o objeto
investigado,

empregando-se

procedimentos

sistemáticos

para

alcançar

descrições,

essencialmente, qualitativas, de modo a obter informações fidedignas do contexto, bem como,
conhecer as relações existentes entre os elementos envolvidos (CERVO, BERVIAN e DA
SILVA, 2007; MARCONI e LAKATOS, 2008; KASPER, 2013).
A natureza qualitativa da pesquisa procurou analisar as situações complexas ou
específicas (RICHARDSON, 2008), principalmente, as prioridades da Casa de Apoio para a
PSR, frente às necessidades apontadas pela demanda. Ponderou-se acerca das condições
positivas e/ ou negativas, em relação à dinâmica dos estudos de casos e referenciais de projetos
investigados, das considerações dos profissionais atuantes em algumas instituições, bem como
das condições daquelas frente ao cumprimento da legislação, configuração e dimensionamento.
Tal condição está alinhada às orientações do DCU. Quanto à profundidade e amplitude,
classifica-se como um estudo de caso (KASPER, 2013), pois busca conhecer situações
particulares que cercam a Casa de Apoio para a PSR, principalmente, em relação ao disposto,
anteriormente.
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Outras técnicas de pesquisa utilizadas foram a pesquisa documental e bibliográfica em
fontes secundárias e a observação in loco, conforme indicado por Richardson (2008), Silva
(2005) e Pacheco Júnior, Pereira e Pereira Filho (2007) como: observação sistemática, com
planejamento anterior do que será observado; observação não participante, na qual presenciouse o fato, mas não se participou deste; e, observação individual. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com a equipe de funcionários e residentes das instituições visitadas, visando
expandir as informações importantes à Pesquisa. As entrevistas foram realizadas empregando
perguntas abertas focadas no objeto investigado, buscando conhecer as dinâmicas e
necessidades de configuração da Casa de Apoio. Os registros dos depoimentos foram realizados
por meio de um gravador, incluindo as experiências sobre a difícil realidade, na qual vivem a
PSR. Aconteceram entre os dias 05 e 09 de outubro de 2017.
A análise de conteúdo foi utilizada para o tratamento e discussão das informações,
conforme ditames de Campos (2004) e Bardin (2010), possibilitando elencar as diretrizes e o
conceito de projeto (Parangolé), importantes para atender as necessidades da demanda. Para
isto, seguiram-se às fases de pré-exploração, de seleção das unidades de análise, categorização
e interpretação referencial das unidades de análise, permitindo identificar os elementos
importantes e os seus significados. Tais resultados serão discutidos no item 04 deste artigo.

4. RESULTADOS
Diante da aplicação das técnicas de pesquisa incluindo a análise das informações
obtidas nos estudos de caso, obteve-se a fundamentação para o Projeto de Interiores Modelo da
Casa de Apoio Parangolé, considerando as intervenções necessárias, sob a orientação do DCU.
Embora este artigo não possua o foco principal na apresentação do projeto propriamente dito,
mas no processo de projetação, demonstram-se aqui o local de intervenção (Figura 02 e 03) e
os resultados, em termos espaciais, de forma sintetizada.

Figura 02: Disposição dos ambientes e interdependência e fluxos da Casa Parangolé.

Fonte: Autoria própria (2018) baseado em Flor de Jesus (2017 e 2018).
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Conforme pode ser verificado nas Figuras 02 e 03, a partir dessa base teórica foi
possível prever, com maior segurança e fundamentação: a) a configuração de circulações e
espaços de movimentação nos ambientes; b) a criação de espaços multifuncionais, otimizando
o uso da área existente; c) a utilização de materiais de boa qualidade, durabilidade e
esteticamente adequados aos propósitos do projeto, mas de custo acessível; d) a utilização de
vegetação no interior do projeto, de forma a humanizar e diminuir o estresse dos residentes; e)
a elaboração de um programa de necessidades focado no DCU, realização de boas práticas
visando ações sustentáveis, inclusive atendendo à legislação.
• 01 e 02 - Galeria e Estar (A = 16,59m²): Espaço localizado na entrada da Casa de Apoios,
dividida em dois setores: galeria, com uma estante vazada para expor objetos feitos pelos
moradores, proporcionando uma renda extra através de suas vendas. O Estar foi pensado de
forma a otimizar o espaço localizado abaixo da escada vazada, podendo ser utilizado pelo
público alvo, assim como os visitantes. De frente ao estar há um corredor (A = 7,67m²) e um
painel com molduras exclusivas para os usuários depositarem fotos, podendo assim se apropriar
da casa (sentimento de pertencimento). Criou-se uma atmosfera de acolhimento e proteção.
Nestes ambientes, é possível ter acesso ao sanitário acessível e à sala de apoio/acolhimento. A
decisão pela plataforma elevatória com cabine visou valor mais acessível que um elevador,
sendo adotada para o projeto a qual atende, igualmente, as questões de acessibilidade (ABNT
NBR 9050, 2015).
• 03 e 04: Sala de apoio e acolhimento (A = 9,59m²): A localização deste espaço foi
pensada estrategicamente para ficar próximo da entrada, na qual os profissionais recebem os
novos residentes, de forma humanizada. Este ambiente será utilizado também para o tratamento
adequado e específico de cada indivíduo durante sua permanência na casa. Os quadros dispostos
nas paredes de paisagens e plantas remetem, indiretamente, inconscientemente, à biofilia e, por
sua vez, ao bem-estar.
• 05 e 06: Sala multiuso (A = 45,53m²): Local para as refeições, assim como as terapias
ocupacionais. Dentre as terapias, haverá uma parceria com um Estúdio de Design que
confecciona luminárias feitas de papelão. A intenção de usar esse material foi pelo fato de
possuir um significado muito importante para essas pessoas, que, enquanto estavam na rua,
utilizavam o papelão, ora como colchão, ora como coberta e até como abrigo, auxiliando-os a
desenvolver um tipo de ofício, proporcionando mais uma renda dentro da instituição. O
ambiente possui mesas e uma bancada alta sobreposta a uma delas, oferecendo assim, opções
de alturas variadas que facilitem na hora da execução dos trabalhos, determinando a escolha de
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qual mesa usar, sendo pela precisão de alcance que se deseja, ou em função do indivíduo que
irá executar. As cordas tensionadas também compõem o ambiente, dispostas de forma ora
vertical, ora retorcidas trazendo um movimento singular ao ambiente, além de determinar o
fluxo de circulação dos espaços.
• 07 e 08: Cozinha e estoque (A=13,06m²): Esse espaço será utilizado pelas cozinheiras
para realizar as principais refeições, mas os usuários também terão acesso para fazerem lanches
ou pegarem algo para beber. As paredes são todas pintadas na cor branca, trazendo um ar de
“ordem, simplicidade, limpeza” (FARINA, 2006, pg. 97). Possui quadros dispostos na parede
com fotos de temperos, trazendo um ar de cozinha de casa.
Figura 03: Aplicação das diretrizes, conceito e do DCU no Projeto de Interiores da Casa
Parangolé.

Fonte: Autoria própria (2018) baseado em Flor de Jesus (2017 e 2018).

Na figura 03 verificam-se alguns ambientes da Casa de Apoio, descritos a partir da
aplicação das diretrizes do conceito “Parangolé” e do DCU em projeto, sendo as cores
empregadas seguiram as orientações de Farina (2006). Foram aplicados as diretrizes e o
conceito de projeto importantes para atender às necessidades do Projeto de Interiores de uma
Casa de Apoio especializada em acolher a PSR, de forma Humanizada.
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5. CONCLUSÃO
A intervenção ergonômica de correção aplicada na Casa de Apoio Parangolé foi
realizada, de forma a readequar e humanizar o espaço de convívio e de acolhimento dos
residentes. O Projeto de Interiores realizado, com base na pesquisa concretizada reforça a
necessidade das diferentes disciplinas voltadas para projetos, ressaltando-se as de caráter social,
atenderem às especificidades e necessidades diversas de seus usuários. Dessa forma, é possível
obter resultados mais efetivos, no caso das características de acolhimento e da permanência da
PSR, considerando um Programa de Necessidades voltado para os objetivos do projeto.
As técnicas de pesquisa para obtenção e tratamento dos dados propiciaram importantes
informações de projeto, as quais permitiram soluções para a apropriação do espaço pelos
usuários, por meio de um layout dinâmico, planejado de forma flexível, valorizando as funções
estéticas e biopsicossociais e a atuação dos profissionais qualificados. A Casa pretender servir
como veículo da retomada da dignidade, por meio dos espaços de atendimento, de valorização,
de acolhimento, de convívio, de suporte e apoio, por um período determinado, com
profissionais preparados. Acredita-se que, o processo que buscou embasamento para o Projeto
Modelo de Interiores da Casa de Apoio Parangolé auxilie na ampliação da qualidade destas,
oferecendo embasamento teórico-conceitual para outros projetos, incluindo, projetistas e
pesquisadores da área.
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RESUMO
O trabalho diário do operador de trator agrícola faz com que ele permaneça muito tempo sentado
e isolado, muitas vezes comprometendo sua saúde, podendo ser caracterizada uma profissão
fatigante. Objetivo: avaliar a percepção subjetiva da fadiga muscular na execução de atividades
de operadores de tratores agrícolas deum município de pequeno porte de Santa Catarina.
Metodologia: estudo transversal quantitativo observacional, realizado no período da safrinha
do milho entre os meses de abril a junho de 2018, com 15 operadores de trator. Os instrumentos
utilizados para a pesquisa foram o Questionário Bipolar e o questionário de identificação
simples. Resultados: o Questionário Bipolar apresentou que a fadiga muscular se acentuou no
final da atividade laboral do operador de trator agrícola. Conclusão: foi possível constatar que
há percepção subjetiva da fadiga muscular durante a execução da operação de tratores agrícola
é mais acentuada no final da jornada laboral.

PALAVRAS-CHAVE: Fadiga muscular; Operador; Fisioterapia

ABSTRACT
The daily work of the agricultural tractor operator causes him/her to remain seated and isolated
for a long time, often compromising his/her health, characterizing a stressful profession.
Objective: to evaluate the subjective perception of muscle fatigue when performing activities
by agricultural tractor operators in a small municipality in the State of Santa Catarina.
Methodology: an observational quantitative cross-sectional study, carried out in the off-season

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

16

of the corn between April and June 2018, with 15 tractor operators. The instruments used were
the Bipolar Questionnaire and the simple identification questionnaire. Results: the Bipolar
Questionnaire showed that muscle fatigue was high at the end of the work activity of the
agricultural tractor operator. Conclusion: there is a subjective perception of muscle fatigue
during the execution of the agricultural tractor operation, which is more pronounced at the end
of the working day.

KEY-WORDS: Muscle fatigue; Operator; Physical therapy.

1. INTRODUÇÃO
A necessidade de substituição de mão-de-obra humana pela máquina agrícola em razão
do êxodo rural e a necessidade de aumento constante do volume de alimentos para consumo,
fizeram com que a indústria de tratores e equipamentos agrícolas experimentasse uma evolução
extraordinária (ALCÂNTARA et al., 2017).
Em contrapartida, esta atividade vem trazendo sobrecarga física, mental e riscos laborais
como a fadiga muscular, relacionados a vibrações dos equipamentos, má postura e ao próprio
processo de trabalho (BARDIERI, 2017).
A fadiga do operador se constitui num dos principais fatores que afeta a atividade de um
tratorista, o que repercute nas suas habilidades motoras e intelectuais, como olhar menos para
os instrumentos de controle, reduzir a frequência de marcha e tornar-se menos sensível às
informações ambientais (BAESSO et al., 2018)
As atividades relacionadas a trabalho dispõem de carga física, cognitivo e psíquica e
indicam que a sobrecarga pode influenciar ou originar sofrimento e fadiga física, alterações no
ritmo de execução do trabalho e sobrecarga cognitiva de trabalho, sendo que a carga física está
relacionada ao esforço muscular, a carga cognitiva é resultante do esforço mental e a carga
psíquica está associada com o afetivo da tarefa executada (CARDOSO E GOTIMJO , 2012).
Assim, a preocupação com o conforto e segurança do operador tem chamado a atenção
da área da fisioterapia, pois é papel desta contribuir para a manutenção, bem-estar e qualidade
de vida desses trabalhadores; além disso, essa população é mais estudada nas áreas da
agronomia e engenharia, mas poucos estudos na área da saúde.
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Neste contexto, conhecer o índice de fadiga pode ser importante para o levantamento de
estratégias de intervenção no campo da prevenção de agravos, principalmente no território onde
foi feita a pesquisa, predominante agrário.
Desta maneira, esse estudo teve como objetivo avaliar a percepção subjetiva da fadiga
muscular na execução de atividades de operadores de tratores agrícolas de um município de
pequeno porte do oeste catarinense.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo é do tipo transversal quantitativo observacional. O cenário
selecionado foi um município de pequeno porte do oeste de Santa Catarina, com área de 234.40
Km2, divididos em 14 bairros e 25 comunidades rurais. A economia do município é
desenvolvida pela parceria entre a agropecuária e as agroindústrias, mas com grande destaque
para a avicultura, suinocultura, produção de grãos e leite.
No município, existem cinco patrulhas agrícolas mecanizadas, com a participação de
168 sócios. Patrulhas são grupos de agricultores de várias comunidades criados a partir do
governo federal e municipal em 16 comunidades do município. O grupo das patrulhas é
composto por quatro operadores de trator, sendo que um vai fazer a colheita com a colhedeira
forrageira e os outros dão suporte no carregamento e transporte do produto colhido.
Para a pesquisa, foram selecionados operadores que trabalhavam com tratores agrícolas
acima de 18 anos de idade, alfabetizados, com experiência com trator há pelo menos um ano
como parte integrante da sua rotina de atividade laboral, e que aceitassem a participar da
pesquisa por livre e espontânea vontade, totalizando 20 pessoas.
Foram excluídos 5 participantes que possuíam diagnóstico confirmado de lesões por
esforços repetitivos (LER) ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), ou
dor e trabalhadores que retornaram de férias nas últimas três semanas.
Inicialmente, foi solicitada autorização da Secretaria da Agricultura do município para
a pesquisa. Após a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humano pelo parecer
2.582.698, iniciou-se a coleta de dados, entre os meses de abril a julho de 2018.
Para a seleção da amostra, foi realizada a aplicação de um questionário de identificação
elaborado pelas próprias autoras para a caracterização do sujeito, constando idade, peso (kg) e
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Massa de Índice Corporal (IMC), estatura (cm), presença de dor, doença instalada, prática de
atividade física, tempo de trabalho com trator, quantidade de horas diárias que faz uso do trator,
tipo de atividade realizada, pausas, modelo do trator e marca do conjunto tratorizado.
Após a entrevista inicial, foi agendado um dia para aplicar o Questionário Bipolar, que
avalia a sensação subjetiva da fadiga muscular dos trabalhadores referindo-se à sensação do
indivíduo naquele instante de trabalho. O questionário é composto por 14 perguntas com dois
extremos em cada pergunta de 1 a 7 para quantificação da situação, sendo que, quanto mais
próximo de 1, menor é a fadiga, e quanto mais próximo de 7, maior é a fadiga. Ele deverá optar
por um número de acordo com a sua percepção naquele momento, em três etapas: no início,
meio e fim da jornada.
Todas as etapas da pesquisa foram realizadas nos locais de trabalho dos participantes.
Por último, foi feita uma análise observacional não participante do ambiente
operacional, para melhor compreensão da rotina de trabalho e ambiência.
Para a pesquisa, foram respeitadas as diretrizes e critérios estabelecidos na Resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), no que se refere a zelar pela legitimidade das
informações, privacidade e sigilo das informações e todos os sujeitos assinaram o Termo de
Consentimentos Livre e Esclarecido e a autorização para uso de imagens.
Para uma exploração preliminar dos dados, estes foram caracterizados a partir de uma
análise descritiva de frequência. Para isso, os dados foram tabulados em planilha do Microsoft
Excel Office 2010.
Para analisar possíveis diferenças entre as amostras, estas foram submetidas aos testes
de normalidade (Shapiro-Wilk).
Para avaliar a relação entre o número diário de horas trabalhadas e a cronicidade do
cansaço (Escala de Borg no início das atividades) foi utilizada a análise de correlação de
Spermann. A mesma análise foi utilizada para comparar a homogeneidade do desfecho do
cansaço nos três momentos, início, meio e final da jornada de trabalho.
Para comparar os resultados da Escala de Borg, antes, durante e depois, foi utilizado
teste de Kruskall-Wailis. Para testar as diferenças par a par, foi utilizado o pós-teste de Tukey.
Para o questionário bipolar, foi utilizada uma analise descritiva de frequência em
planilha do Microsoft Excel Office 2010.
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3. RESULTADOS
Em relação ao gênero, todos eram homens e tinham em média 40 anos ± 14,5, variando
de 18 a 60 anos, resultado próximo do encontrado no estudo de SANTOS (2014), isso se deve
principalmente à faixa de idade produtiva no Brasil, na qual as pessoas estão mais ativas na sua
atividade laboral.
Além disso, como a região pesquisada é de pequeno porte, grande parte da população
que trabalha no campo também vive nele, e os filhos acabam por dar continuidade ao trabalho
na propriedade dos pais, tendo as características de uma agricultura familiar.
A agricultura familiar tem como peculiaridade a mão de obra no grupo familiar, portanto
distingue-se pela produção para o autoconsumo e consumo diário da população da cidade.
Em relação ao índice de massa corporal (IMC), 7 operadores (47%) estavam dentro dos
padrões de normalidade, apresentando baixo risco para doenças cardiovasculares, 6 (40%) com
sobrepeso, indicando fator de risco para doenças cardiovasculares e 2 (13,3%) apresentaram
obesidade, indicando alto risco para doenças cardiovasculares. Estes dados corroboram com o
estudo de ZIANET (2016), no qual 46,09% dos trabalhadores do estudo apresenta sobrepeso
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Sobre as horas trabalhadas no período da safra, a mesma foi de 9,45 ± 1,18, mais que
oito horas diárias. CAFFAROA et al (2017) traz a relação de que, quando um operador trabalha
muitas horas por dia, aumenta a fadiga e reduz o estado de alerta do mesmo o que pode vir a
desencadear um acidente de trabalho.
A Tabela 1 mostra o índice de percepção de cansaço em três momentos, verificando
que já no início da jornada laboral, 7 (46,67%) operadores apresentaram cansaço moderado, e
que se manteve no meio e final da jornada.

Tabela 1 - Classificação índice de percepção subjetiva do cansaço nos três momentos
da atividade laboral.

PERCEPÇÃO CANSAÇO
INÍCIO JORNADA

n(%)
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Nenhum cansaço

7(46,67%)

Cansaço muito fraco

1(6,67%)

Cansaço moderado

7(46,67%)

MEIO JORNADA

Fonte:

Nenhum cansaço

1(6,67%)

Muito fraco

1(6,67%)

Fraco

2(13,33%)

Moderado

6(40,00%)

Forte intenso

5(33%)

FINAL JORNADA

Autoras

Moderado

7(47%)

Forte intenso

2(13%)

Muito forte intenso

4(27%)

Quase máximo

2(13%)

Na Tabela 2, pode-se ver o índice de cansaço subjetivo da fadiga muscular nos três
momentos da jornada laboral, sendo já possível perceber pontos críticos do cansaço moderado
em lombar, costas, braço, punho ou mão esquerda. Foi avaliada ainda a fadiga do meio da
jornada laboral, sendo possível perceber que os pontos críticos de cansaço intenso em braço,
mão ou punho esquerdo. No questionário final da jornada, foi possível perceber que os pontos
mais críticos do cansaço intenso foram cabeça, lombar, costas, coxas, pernas, braço, punho ou
mão esquerda, pescoço e ombros, calmo, cansado e produtividade comprometida.

Tabela 2 - demonstra o nível de cansaço subjetivo da fadiga muscular do início, meio e
final da jornada laboral em relação aos pontos anatômicos.

AUSÊNCIA

MODERADA

INTENSA

N

Média

N

N

Média

Lombar

14

1,50

1

5

-

-

Costas

14

1,50

1

5

-

-

Média

BIPOLAR INICIAL
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Braço, punho ou mão E

14

1,50

1

5

-

-

Pescoço e ombros

13

1,15

2

4

-

-

Calmo

14

1,5

1

5

-

-

Lombar

12

1,17

3

4,33

-

-

Costas

13

1,15

2

4

-

-

Coxas

14

1,50

1

5

-

-

Pernas

14

1,50

1

5

-

-

Braço, punho ou mão E

14

1,50

1

5

-

-

Pescoço e ombros

11

1,55

4

4,25

-

-

Cansado

13

1,25

1

4

1

6

Desc. visualmente

14

1,50

1

4

-

-

Cabeça

14

1,50

-

-

1

5

Lombar

10

1,63

2

4

3

6,33

Costas

12

1,42

-

-

3

4,33

Coxas

14

1,50

-

-

1

5

Pernas

13

1,15

1

4

1

6

Braço, punho e mão D

10

1,50

5

4,80

-

-

Braço, punho e mão D

9

1,44

5

4,80

1

6,50

Pés

15

1.07

-

-

-

-

Pescoço e ombros

10

1,90

3

4,33

2

6,50

Concentração

12

1,46

3

4,33

-

-

Calmo

13

1,38

-

-

2

6,50

Cansado

4

2,25

2,25 6

5

6,40

Desc. visualmente

14

1,50

1,50 1

-

-

Prod. comprometida

13

1,31

1,31 1

1

6

BIPOLAR MEIO

BIPOLAR FINAL

Fonte: Autoras
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Outro fator importante foi que todos os tratores usados não possuíam cabines fechadas.
Estudos mostram que a falta de cabine protetora pode desencadear acidente de trabalho, no qual
o operador fica suscetível a condições climáticas extremas e efeitos sonoros desfavoráveis.
Foi possível observar o estresse entre os operadores, refletindo assim na fadiga
subjetiva, pois durante o processo da colheita acontecem episódios em que a máquina
colheitadeira ensiladeira quebrou ou entupiu com o milho que estava sendo moído; sendo assim,
os operadores tinham que parar a colheita e descer para arrumar a máquina para dar
continuidade ao processo, caso não conseguissem, necessitavam chamar auxílio do mecânico
para finalização do processo.
Por meio do relato dos operadores no momento da quebra da máquina, viu-se que o fato
de terem que sair de seu posto de trabalho e muitas vezes assumirem um trabalho que não é o
seu – como o de consertar a máquina – os faz perder tempo na colheita e ainda gera um alto
nível de estresse, já que o tempo que o trator ficou parado para o conserto se reflete numa
colheita até mais tarde.
Durante o período de coleta, o clima a região foi um fator limitante, pois nos dias de
chuva os operadores não realizavam sua atividade laboral. Devido à coleta ser na safrinha (abril
a julho), a amostra foi pequena. Sugere-se que a pesquisa seja realizada no período de safra de
milho (novembro a janeiro), pois a jornada de trabalho é maior por ser horário de verão e há
outras condições climáticas, o que provavelmente predisponha maior fadiga e cansaço nos
operadores.
OLIVEIRA et al (2013), fez uso do Questionário Bipolar para a avaliação subjetiva de
fadiga laboral da população rural e destaca que a fadiga laboral está presente na população
principalmente ao final da jornada laboral, com queixas de dores nas pernas, costas e lombar o
estudo se deu com as mais diferentes atividades laborais executadas por essa classe de
trabalhadores como uso de diversas ferramentas, manuseio de máquinas, serras elétricas, foices,
facões e trabalhos manuais no geral.
O autor ainda cita em seu estudo que se deve ter uma atenção especial com medidas
preventivas quanto à saúde desses trabalhadores, pois estão constantemente expostos a
condições climáticas desfavoráveis, esgotamento físico e nervoso, fazendo com que haja uma
diminuição do rendimento de trabalho e aumento de possibilidades do risco de acidentes
durante a execução de suas atividades.
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4. CONCLUSÃO
Através desta pesquisa, foi possível constatar que há fadiga muscular durante a execução
de operação de tratores agrícola, é principalmente no final da jornada laboral.
Sugere-se uma atenção maior na prevenção e promoção em saúde desses trabalhadores
e população rural em geral, bem como novas pesquisas em tempos de safras maiores, já que as
atividades agrícolas ainda são pouco estudadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALCÂNTARA, M.P; NASCIMENTO, R. C; ALENCAR, R. P; PIMENTEL, D. JA.; PINTO,
A. V. F. Avaliação dos riscos de acidentes no uso de tratores agrícolas, em uma usina no estado
de Alagoas. South American Journal of Basic Education, Technical and Technological.
2017;4(1):2446-4821.

BAESSO, M. M. ; MODOLO, A. J. ; BAESSO, R. C. E.; TROGELLO, E. Segurança no uso
de máquinas agrícolas: avaliação de riscos de acidentes no trabalho rural. Brazilian Journal of
Biosystems Engineering v. 12(1): 101-109, 2018

BARDIERI, Juan Paulo. Atendimento as normas de segurança e ergonomia nos postos de
operação de tratores agrícolas. Dissertação (Mestrado) 129f. UFSM, Santa Maria/RS. 2017

BRASIL. Prefeitura Municipal De Coronel Freitas. Localização. Disponível em:
<www.coronelfreitas.sc.gov.br> Acesso em 05 dez 2017

CAFFAROA, F.; CREMASCOB, M. M.; ROCCATOC, M.; CAVALLOA, E. It does not occur
by chance: a mediation model of the influence of workers’ characteristics, work environment
factors, and near misses on agricultural machinery-related accidents. International Journal of
Occupational

and

Environmental

10.1080/10773525.2017.1404220. 2017

Health,

VOL.

23,

NO.

1,

52–59

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

24

CARDOSO, M. S; GONTIJO, L. A. Avaliação da carga mental de trabalho e do desempenho
de medidas de mensuração: NASA TLX e SWAT. Gestão & Produção, 2012. 19(4), 873884. Acesso em jun 2017

COUTO, H. A. Ergonomia Aplicada ao Trabalho: Manual técnico da Máquina Humana. Belo
Horizonte: Ergo Editora; 1996.

DEFANILG C.J; XAVIER, A. A.; Fadiga no Trabalho: estudo de caso na agroindústria. XIII
SIMPEP - Bauru, São Paulo, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006

DE SOUZA OLIVEIRA et al. Fadiga Empregados Em Trabalhadores Rurais. Revista da Rede
de Enfermagem do Nordeste 2013. Acesso em 17 de dez 2018

FERNANDES, H. C; FILHO P. F. S; QUEIROS, D. M; CAMILO, A. J; REIS, E. F. Vibração
em tratores agrícolas: caracterização das faixas de frequência no assento do operador.
Dissertação. Viçosa/ MG: – DEA/UFV Engenharia na Agricultura; 2003 acesso em set 2017.

IIDA, I; BUARQUE, L. ERGONOMIA: Projeto e Produção. 3ª edição revisada 2016 p 134,
607, 608, 739, 742, 743.

MARCON, L. C. Análise Ergonômica Das Condições Do Trabalho De Operação De Tratores
Agrícolas.2013. 81f. Monografia de Curso de Pós-graduação Lato Sensu UNESC. Criciúma.
Acesso em: 23 set. 2017
Martins AJ, Ferreira NS. A Ergonomia no Trabalho Rural. Rev. Eletrônica. Atualiza
Saúde,[internet]. 2015. Acesso em set 2017

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

25

PASTÓRIO, I.T; ROESLER, M. R; PLEIN, L. Condições de trabalho e saúde mental
do/aTrabalhador/a rural: desafios e perspectivas no desenvolvimento rural. Revista Geo
Pantana (24): 129-146. 2018.

PIERONI, G. B. Análise ergonômica do trabalho florestal em uma empresa de produção de
madeira em toras. Monografia Especialização de Engenharia da Produção 65 f. PATO
BRANCO - PR 2014

SANTOS, V. C.; MONTEIRO, L. A.; MACEDO, D. X. S.; CHIODEROLI, C. A.;ALBIERO,
D.; avaliação antropométrica do operador de tratores agrícolas da região do litoral leste do
ceará. XLIII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola – CONBEA. Centro de Convenções
“Arquiteto Rubens Gil de Camillo”- Campo Grande -MS 2014

ZIANIET, F. C.; ADAMI, F. S; FASSINA, P. Avaliação do risco cardiovascular de adultos
atendidos em unidade básica de saúde. Revista UNINGÁ Review.Vol.26,n.1,pp.23-29. Rio
Grande do Sul. 2016

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

26

AVALIAÇÃO DE CONFORTO NA POSIÇÃO SENTADA: VARIAÇÃO POSTURAL
COMO MEIO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DE CADEIRA DE
RODAS

Michele Barth: Universidade Feevale; mibarth@feevale.br
Jacinta Sidegum Renner: Universidade Feevale; jacinta@feevale.br
Eliane Fátima Manfio: Universidade Feevale; elianef@feevale.br

RESUMO
A permanência prolongada na postura sentada em cadeira de rodas, sem que ocorra frequente
mudança postural, favorece o desenvolvimento de lesões por pressão, desconforto nas costas,
entre outros problemas de saúde. O objetivo deste estudo foi avaliar o conforto de usuários de
cadeira de rodas, considerando a variação postural na posição sentada. A pesquisa se caracteriza
como teórico-aplicada, de caráter descritivo e realizada sob o paradigma quantitativo.
Participaram do estudo sessenta e quatro sujeitos divididos em dois grupos: Grupo Cadeirantes
e Grupo Controle. O conforto foi avaliado nos ângulos de inclinação em 90°, 100°, 110° e 120°
do encosto e apoios de pés de uma cadeira experimental. Os resultados não mostraram
diferenças significativas na percepção de conforto entre os dois grupos. Os ângulos 100° e 110°
foram os que apresentaram maiores níveis de conforto. Acredita-se que a presença de
mecanismos para variação postural na cadeira de rodas poderá auxiliar no conforto e na saúde
dos usuários de cadeira de rodas considerando a diminuição de pressões e redução da
dor/desconforto nas costas.

PALAVRAS-CHAVE: Postura sentada; Conforto; Usuários de cadeiras de rodas; Saúde.

ABSTRACT
The prolonged permanence in the sitting posture in a wheelchair, without frequent postural
change, favors the development of pressure injuries, back discomfort, among other health
problems. The aim of this study was to evaluate comfort of wheelchair users, considering the
postural variation in the sitting position. The research is characterized as theoretical-applied,
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descriptive and carried out under the quantitative paradigm. Sixty-four subjects participated in
the study, divided into two groups: Wheelchair Group and Control Group. Comfort was
evaluated at 90°, 100°, 110° and 120° inclination angles of the backrest and footrests of an
experimental chair. The results did not show significant differences in the perception of comfort
between the two groups. The 100° and 110° angles showed the highest levels of comfort. It is
believed that the presence of mechanisms for postural variation in the wheelchair may assist in
the comfort and health of wheelchair users considering the decrease in pressure and reduction
of back pain/discomfort.

KEYWORDS: Sitting posture; Comfort; Wheelchair users; Health.

1. INTRODUÇÃO
A cadeira de rodas é uma tecnologia assistiva que promove autonomia e inclusão social
para as pessoas com mobilidade reduzida, pois rompe com o limite de locomoção imposto pelo
corpo que não consegue andar. Segundo Costa et al. (2010), a cadeira de rodas permite tamanha
independência e liberdade que esta é considerada, pelas pessoas com lesão medular, como sendo
suas próprias pernas. Por ser essencial para a realização das atividades diárias e integração na
vida em sociedade, estes usuários utilizam a cadeira de rodas durante várias horas e todos os
dias, permanecendo a maior parte do tempo na posição sentada.
No entanto, a pesquisa de Basso (2013) apontou que os cadeirantes encontram-se
insatisfeitos com relação à postura imposta pela cadeira de rodas, ao conforto do encosto e às
dores nas costas. Moraes e Pequini (2000) esclarecem que, na postura sentada, os músculos
abdominais tendem a ficar mais relaxados e a coluna a se curvar, ocasionando sintomas de dor.
Nesse sentido, Iida e Guimarães (2016) apontam que um ângulo inadequado do assento/encosto
aumenta o risco do usuário apresentar dor nos músculos dorsais. Moraes e Pequini (2000) ainda
acrescentam que a postura sentada por longos períodos dificulta o funcionamento de órgãos
internos, como os aparelhos digestivo e respiratório. Conforme Coury (1994), a permanência
prolongada nesta postura reduz a circulação sanguínea nos membros inferiores, podendo gerar
edemas nos tornozelos e nos pés.
Para as pessoas com lesão medular, especificamente aquelas que não apresentam
sensibilidade, o tempo de permanência na posição sentada sem frequente mudança postural
eleva o risco de desenvolvimento de lesões por pressão. Huet e Moraes (2003) explicam que
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permanecer sentado por um período de 10 a 15 minutos, sem qualquer mudança postural, faz
com que os capilares da pele sob as tuberosidades isquiáticas se fechem, ocorrendo um início
de necrose na pele, seguida de uma sensação de queimação sob os ísquios e depois sobre os
trocânteres. De acordo com Costa et al. (2005), o desenvolvimento de uma lesão por pressão
pode variar entre 24 horas até 5 dias. No entanto, dependendo do estágio a lesão na pele e do
tratamento, a cicatrização poderá ser bastante demorada, levando vários anos para cicatrizar.
A qualidade de vida de pessoas que passam muito tempo sentadas depende
significativamente do conforto que elas experimentam nesta posição (KROEMER;
GRANDJEAN, 2005; MORAES, 2009). Para Morse (1992), conforto é um estado de bemestar, podendo ocorrer durante qualquer estágio do continuum saúde-doença, e pode ser
temporal (por exemplo, alívio temporário da dor) e estado de alcance a longo prazo, tal como a
obtenção de saúde. Para melhorar o conforto na cadeira de rodas, nos estudos de Barth et al.
(2016), os participantes sugeriram que houvessem regulagens nos ângulos de inclinação do
encosto da cadeira de rodas. Conforme Rio e Pires (1999), o design de uma cadeira de rodas
precisa favorecer a melhor postura sentada por longos períodos e que permita a adoção de uma
postura secundária por curtos períodos, promovendo assim o descanso dos segmentos
musculoesqueléticos que sustentam a postura principal.
Hunt et al. (2004) destacam que as cadeiras de rodas são projetadas para atender
necessidades específicas de seus usuários e por isso apresentam características diferentes,
podendo variar em material, forma, peso, durabilidade e custo. Geralmente, de acordo com
Teixeira et al. (2003), são classificadas de acordo com a propulsão - manuais ou motorizadas.
Ao realizar uma breve busca pelos modelos de cadeiras de rodas disponíveis nos principais
sites5 brasileiros de busca de produtos na internet, foram encontradas vinte marcas do produto,
variando de 77 a 170 modelos no grupo das cadeiras manuais, e 21 a 47 modelos no grupo das
cadeiras motorizadas. No entanto, ao filtrar a busca para cadeiras de rodas com a presença de
um dispositivo de inclinação do encosto, apenas três marcas apresentaram este diferencial,
sendo 7 modelos de cadeiras de rodas manuais, duas motorizadas e uma de banho. Ainda
observou-se que a configuração destes modelos reclináveis está mais voltada para as pessoas
sem controle de tronco, pois a maioria apresenta assento e encosto anatômico para adequação
postural. Isso evidencia que na maioria nas cadeiras de rodas não há projeto de um dispositivo

5

Buscapé - www.buscape.com.br; Compare Preços - www.compareprecos.com.br; Zoom - www.zoom.com.br
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de reclinação de encosto, necessitando que o usuário mantenha-se na mesma postura por longos
períodos e/ou obrigando-o a sair da cadeira caso queira aliviar o desconforto nas costas.
A partir deste contexto, o objetivo geral do estudo foi avaliar o conforto dos usuários
de cadeira de rodas, conforme variação postural na posição sentada. Os objetivos específicos
consistiram em verificar se há diferença significativa na percepção de conforto entre usuários
cadeirantes e o grupo controle; e identificar os ângulos de inclinação de encosto e apoio de pés
que promovam maior conforto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Este artigo é recorte da dissertação da autora (BARTH, 2017) e integra o macroprojeto
de pesquisa “Desenvolvimento de produtos e adaptações ergonômicas para a cadeira de rodas”,
sob o CEP 49410815.2.0000.5348, com fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado
do Rio Grande do Sul (FAPERGS). A pesquisa é de natureza teórico-aplicada, de caráter
descritivo e realizada sob o paradigma quantitativo.
A amostra se caracterizou como não probabilística por conveniência. Participaram do
estudo 64 sujeitos, maiores de idade e de ambos os sexos, divididos em dois grupos. No Grupo
Cadeirantes, participaram 31 voluntários da Associação de Lesados Medulares do Rio Grande
do Sul (LEME), e no Grupo Controle participaram 33 voluntários vinculados à Universidade
Feevale, ambos os locais situados em Novo Hamburgo, RS. Com relação ao perfil dos
participantes, o Grupo Cadeirantes foi composto por 26 sujeitos do sexo masculino e 5 do sexo
feminino, com média de idade de 39,2 (11,6) anos; já no Grupo Controle participaram 9 sujeitos
do sexo masculino e 24 do feminino, com média de idade de 25,3 (6,1) anos.
Para o experimento, foi confeccionada uma cadeira experimental que apresenta
variação de inclinação do encosto e apoio de pés nos ângulos de 90°, 100°, 110° e 120°, com o
assento paralelo ao chão. O protótipo foi fabricado pela empresa Herval, de Dois Irmãos (RS),
a qual é parceira do macroprojeto de pesquisa. A cadeira experimental está ilustrada na Figura
1.

Figura 1: Protótipo da cadeira experimental

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

30

Fonte: os autores

A definição dos ângulos de inclinação do encosto e apoio de pés da cadeira
experimental foi embasada nas pesquisas de Dudgeon e Deitz (2013), Kroemer e Grandjean
(2005), Teixeira et al. (2003) e Engström (2002). A dimensões da cadeira contemplam o
percentil 5 ao 95, recomendadas por Panero e Zelnik (2011). O encosto e o assento são
compostos por almofada de espuma de densidade 50 Kg/cm3, revestida de tecido 100% PVC.
Cabe mencionar que a densidade 50 Kg/cm3 é a densidade mínima para assentos recomendada
pela Nota Técnica 060/2001, do Ministério do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2001), sendo
que essa foi a única referência encontrada para densidade de espumas em cadeiras.
Chaffin et al. (2001) e Iida e Guimarães (2016) sugerem uma leve reclinação do
assento de até 5° no assento para evitar que o corpo escorregue para frente. No entanto, como
um dos principais objetivos da pesquisa de mestrado de Barth (2017) era a avaliação de pressões
sobre o assento e encosto durante a variação postural, optou-se por manter o assento da cadeira
experimental paralelo ao chão, visto que o ângulo da inclinação poderia influenciar na pressão
exercida pelos ísquios sobre a superfície do assento.
O instrumento utilizado para avaliar o conforto foi uma escala análogo visual. Esta
escala, como prevê o método do Design Macroergonômico (FOGLIATTO; GUIMARÃES,
1999), tem 15 centímetros de comprimento, sendo que a resposta poderá variar de 0 a 15, de
acordo com a percepção do entrevistado. Na extremidade esquerda da escala, tem-se o valor
negativo e, na extremidade direita, o valor positivo. Os participantes marcaram com um “X”
sobre o local da linha correspondente ao seu nível de conforto/desconforto. Para gerar o peso
do item, os locais sinalizados pelos participantes foram medidos com o auxílio de uma régua.
Como procedimento para a coleta de dados, os participantes dos dois grupos
(Cadeirantes e Controle) permaneceram sentados durante 5 minutos em cada posição de
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inclinação dos ângulos do encosto e apoio de pés da cadeira experimental, conforme a Figura
2.

Figura 2: Avaliação de conforto na cadeira experimental conforme ângulo de inclinação do
encosto e apoio de pés

Fonte: os autores

a) Avaliação na posição sentada em 90°; b) Avaliação na posição de 100°; c) Avaliação na
posição de 110°; d) Avaliação na posição de 120°.

O período de 5 minutos é recomendado por Iida e Guimarães (2016) para avaliações
de conforto no assento, os quais comentam que avaliações de longa duração (2 a 3 horas) não
variam muito após este período inicial de cinco minutos. Após a permanência de 5 minutos
sentado na posição 90° da cadeira experimental, foi solicitado ao participante que marcasse o
nível de conforto sobre a linha de 15 cm correspondente a avaliação de 90°. Em seguida, a
inclinação do encosto e do apoio de pés da cadeira experimental foi ajustada para 100°, sendo
novamente aguardados os 5 minutos e, posteriormente, solicitado ao participante que marcasse
seu conforto na linha correspondente a avaliação em 100°. Este mesmo procedimento foi
aplicado para as outras duas inclinações (em 110° e 120°), sempre respeitando o intervalo de 5
minutos entre cada ajuste.

Utilizou-se também um termo-higrômetro, da marca Icel, modelo HT 7100, com o
objetivo de monitorar a temperatura do ambiente durante a coleta de dados, uma vez que esta é

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

32

uma variável importante para garantir o conforto térmico nos locais do estudo. Segundo Iida e
Guimarães (2016), o conforto térmico é delimitado entre 20°C e 24°C, podendo variar entre
25°C e 28°C em países tropicais. Assim, controlou-se a temperatura ambiente das salas onde
ocorreram as coletas, entre 21°C a 25°C. O termo-higrômetro ficava disposto à uma distância
de no máximo 50 cm da cadeira experimental, ou seja, bem próximo aos participantes.
Para a análise dos dados, foi utilizado o SPSS-22.0, com nível de significância de 0,05.
Foi realizada estatística descritiva, observando-se as médias aritméticas e desvios padrões.
Utilizaram-se os testes Kolmogorov-Smirnov, Teste t de Student e ANOVA One-Way com
teste de Post Hoc de Tukey HSD.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Tabela 1 apresenta a avaliação da sensação subjetiva de conforto, de ambos os
grupos, em cada inclinação da cadeira experimental.

Tabela 1: Sensação de conforto para os dois grupos nas diferentes inclinações da cadeira
experimental.
GRUPOS

90°

100°

110°

120°

6,8 b

10,5 b

9,4 b

8,0 c

(4,0)

(2,9)

(3,2)

(4,0)

8,4

9,8 c

9,5

7,5 c

(3,5)

(2,8)

(2,4)

(3,6)

CADEIRANTES

CONTROLE

Fonte: Barth (2017)

Sem diferenças significativas entre os grupos (CADEIR e CONTR).
b

Diferenças significativas entre 90° e 100°/110°.

c

Diferenças significativas entre 100° e 120°.

Na comparação entre os grupos nas inclinações de 90°, 100°, 110° e 120°, não foram
encontradas diferenças significativas, o que indica que a redução de sensibilidade, devido à
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lesão medular ou outra patologia, não interfere na percepção de conforto quando comparada às
pessoas com sensibilidade preservada. Na comparação entre as diferentes inclinações da cadeira
experimental, para o Grupo Cadeirantes, foram encontradas diferenças significativas na
sensação subjetiva do conforto em todas as inclinações. Para o Grupo Controle, houveram
diferenças significativas de conforto somente entre as inclinações de 100° e 120°.
A percepção dos sujeitos para os dois grupos mostrou maiores níveis de conforto nas
inclinações de 100° e 110°. Corroborando com estes achados, Iida e Guimarães (2016) sugerem
que uma posição sentada ligeiramente reclinada, num ângulo de 95º à 110º entre o encosto e o
assento, é menos fatigante, pois minimiza os esforços musculares e aumenta o conforto. Nos
testes realizados por Andersson et al. (1974 apud NORDIN; FRANKEL, 2008) foi observado
que, com uma inclinação de 100º do encosto, tanto com suporte lombar, quanto sem, reduziu a
pressão exercida no terceiro disco lombar da coluna quando comparada com a postura em 90°.
No entanto, Kroemer e Grandjean (2005) acreditam que ocorrem melhores condições
de redução das pressões dos discos intervertebrais e atividades musculares quando a inclinação
do encosto em relação ao assento está entre 110º e 120º em relação à horizontal. Os autores
justificam que a inclinação do encosto permite uma significativa transferência da parte superior
do corpo para o apoio, reduzindo os esforços da musculatura da coluna e nos discos
intervertebrais. No entanto, conforme é possível observar na Tabela 1, o índice de conforto em
120° foi menor quando comparado aos ângulos de 100º e 110°. Porém, acredita-se que a
ausência de um apoio para a cabeça possa ter influenciado na percepção de conforto neste
ângulo de inclinação, pois vários participantes, em ambos os grupos, relataram desconforto na
cervical para manter a cabeça em posição isométrica durante o tempo de avaliação (5 minutos).
Em casos como este, quando a inclinação for maior que 30°, Panero e Zelnik (2011)
recomendam a utilização do apoio para a cabeça, que pode vir como elemento separado ou ser
extensão do próprio encosto.
Além disso, acredita-se que a ausência de leve reclinação do assento da cadeira
experimental também possa ter influenciado na percepção de conforto dos participantes, pois,
especificamente no Grupo Cadeirantes, alguns sujeitos sem sensibilidade nos membros
inferiores, relataram ter a sensação de escorregar sobre o assento da cadeira experimental.
Assim, Chaffin et al. (2001) e Iida e Guimarães (2016) recomendam uma leve reclinação do
assento de até 5°, que facilita o uso do encosto e previne o deslizamento do corpo sobre o
assento. Já para Nordin e Frankel (2008), uma inclinação adicional do encosto deve ser
acompanhada do mesmo aumento na inclinação do assento.
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Pela Tabela 1, observa-se também que, para os participantes do Grupo Cadeirantes, o
conforto na inclinação de 90° foi o único inferior à média 7,5 da escala análogo visual (ponto
de intersecção entre os valores positivo e negativo), portanto o mais desconfortável na
percepção dos usuários de cadeira de rodas. Engström (2002) afirma que a adoção da postura
sentada em 90° é considerada uma posição adequada, em termos ergonômicos, para locais de
trabalho como escritórios e escolas, mas a maioria das pessoas senta nessa posição apenas por
curtos momentos. Em comparação à posição horizontal, Iida e Guimarães (2016) observam que
na postura sentada o corpo requer atividade muscular do dorso e do ventre, além de 3 a 10% de
maior consumo de energia. Isso indica que a postura ereta de 90° exige mais consumo de energia
do corpo do que os ângulos com maior reclinação do encosto.
Neste contexto cabe citar Moraes (2009), o qual conclui que, para manter a postura
sentada por longos períodos, é necessário alternar continuamente um conjunto de posições
naturais e saudáveis. Portanto, isso requer uma cadeira que permita ao usuário adotar essa faixa
de posturas dinamicamente (LUEDER, 2003), através de recursos de reposicionamento como
tilt6 e reclinação do assento (DING et al., 2008). Iida e Guimarães (2016) também sugerem que
o encosto seja móvel, permitindo que a pessoa se recline para trás, aliviando periodicamente a
fadiga.
Contudo, projetar encostos reclináveis em cadeiras de rodas requer atenção às
especificidades das pessoas com mobilidade reduzida como, por exemplo, em lesados
medulares, onde deve ser considerada a altura da lesão na medula espinhal, a qual influencia no
maior ou menor controle de tronco do sujeito. Os encostos mais baixos são adequados para
usuários de cadeira de rodas que tenham controle de tronco, pois facilitam os movimentos dos
membros superiores ao dar propulsão a cadeira de rodas. Contudo, Nordin e Frankel (2008)
alertam que um suporte muito baixo para as costas não fornece estabilidade para o tronco.
O projeto de reclinação do encosto das cadeiras de rodas manuais de usuários com
maior controle motor deve contemplar um sistema retrátil, ou seja, que possa ser
suficientemente baixo para poder dar propulsão à cadeira de rodas e se estender para
proporcionar o conforto na posição reclinada. Independente do modelo manual ou motorizado,

6

O tilt em cadeira de rodas consiste em variar a orientação do sistema de suporte do assento no plano sagital,
porém, mantendo do ângulo entre assento e encosto, bem como entre assento e suporte de pernas (WAUGH;
CRANE, 2013).
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se o projeto de cadeira de rodas previr reclinação do encosto acima de 110°, este deve
contemplar um apoio retrátil para a cabeça.
Para melhorar o conforto do encosto, segundo Iida e Guimarães (2016), sugere-se a
adoção da forma côncava, pois os de forma plana e feitos com material rígido são
desconfortáveis, entrando em contato direto com os ossos da coluna vertebral. Os autores
também aconselham que seja deixado um espaço vazio de 15 a 20 cm entre o assento e o
encosto, devido à protuberância da região das nádegas.
É importante ter consciência que, segundo Chaffin et al. (2001), não existe uma postura
ideal em repouso que possa ser confortável durante longos períodos, o que evidencia a
necessidade de a cadeira permitir variações posturais. No momento que em as cadeiras de rodas
contemplarem em sua configuração encostos e apoio de pés reclináveis e retráteis,
possivelmente também haverá usuários mais satisfeitos com o conforto, minimizando a
incidência de dores/desconfortos na região da coluna vertebral.

4. CONCLUSÕES

Esta pesquisa objetivou avaliar o conforto de usuários de cadeira de rodas conforme
variação postural na posição sentada. Os resultados mostraram que não houve diferenças
significativas em relação ao conforto entre os grupos Cadeirantes e Controle, indicando que a
redução de sensibilidade não interfere na percepção de conforto quando comparada às pessoas
com sensibilidade preservada.
A avaliação apontou maiores níveis de conforto para os ângulos 100° e 110°. Visando
maior conforto das pessoas com mobilidade reduzida na postura sentada, considera-se
importante que os projetos de cadeiras de rodas contemplem em sua estrutura, sistemas de ajuste
de reclinação do encosto e apoio de pés, minimizando a fadiga imposta pela postura sentada.
Contudo, destaca-se que, se for promovida inclinação de encosto próxima ou superior a 110°,
o projeto da cadeira de rodas deve prever apoio para a cabeça a fim de evitar tensão sobre
músculos da região cervical.
Por fim, sugerem-se estudos mais aprofundados sobre a influência da variação das
inclinações de encosto e apoio de pés da cadeira de rodas na prevenção de lesões por pressão.
Para tanto, é necessário não somente a medição das pressões sobre as tuberosidades isquiáticas,
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mas também considerar a interferência da variação postural na circulação sanguínea dos
usuários. Ademais, sugere-se que sejam realizadas pesquisas que aprofundem a abordagem
sobre a influência de diferentes materiais e tecnologias na pressão do usuário sobre o assento,
assim como, devem ser considerados os ângulos de inclinação, de encosto e apoio de pés.
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RESUMO
No estudo em questão será analisado o trabalho desenvolvido pelo profissional Agente de
Correios – Carteiro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. O artigo trata-se de
um estudo de caso realizado junto aos profissionais da empresa em um Centro de Distribuição
Domiciliaria - CDD da região metropolitana da capital de Goiás, colhendo informações e
opiniões em relação à inserção dos novos equipamentos de trabalho de uso diário, da
organização do trabalho, da Ginástica Laboral - GL e seus benefícios. Este artigo tem como
objetivo avaliar as melhorias ergonômicas implementadas nas atividades exercidas pelo
Carteiro e demonstrar os impactos positivos na Qualidade de Vida no Trabalho - QVT dos
ocupantes desse mesmo cargo. Diante dos resultados obtidos na amostra analisada verifica-se
que o investimento em melhorias ergonômicas para a empresa traz um resultado muito positivo,
pois contribui para criação de um mobiliário adaptado, oferece possibilidades de melhorias na
relação dos equipamentos com seus usuários, criando condições para que esteja compatível para
sua finalidade e seu uso.

PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia; Mobiliário; Agente de Correios – Carteiro.

ABSTRACT
In this study will be analyzed the work developed by the professional Agent of Post - Postman
of the Brazilian Postal and Telegraph Company - ECT. The article is a case study carried out
with the professionals of the company in a Home Delivery Center - CDD of the metropolitan
region of the capital of Goiás, gathering information and opinions regarding the insertion of
new daily work equipment, organization of work, Ginástica Laboral - GL and its benefits. This
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article aims to evaluate the ergonomic improvements implemented in the activities carried out
by the Postman and to demonstrate the positive impacts on the Quality of Work Life - QVT of
the occupants of the same position. Considering the results obtained in the analyzed sample, it
is verified that the investment in ergonomic improvements for the company brings a very
positive result, since it contributes to the creation of adapted furniture, it offers possibilities of
improvements in the relation of the equipment with its users, creating conditions so that
compatible for its purpose and its use.

KEYWORDS: Ergonomics; Furniture; Post Office - Postman.

1. INTRODUÇÃO
A palavra ergonomia vem do grego: ergon = trabalho e nomos = legislação, normas. De
forma abreviada, a ergonomia pode ser definida como a ciência da configuração de trabalho
adaptada ao homem. No início, considerou-se a configuração das ferramentas, das máquinas e
do ambiente de trabalho. O alvo da ergonomia era (e ainda é) o desenvolvimento de bases
científicas para a adequação das condições de trabalho às capacidades e realidades da pessoa
que trabalha (GRANDJEAN, 1998).
Segundo Wisner , “A ergonomia constitui o conjunto de conhecimentos científicos
relativos ao ser humano e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos
que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia” (WISNER, 1987,
p. 189).
De acordo com a Internacional Ergonomics Association – IEA (2011), o estudo
científico da relação entre o homem e seus meios, métodos e espaços de trabalho tem o objetivo
de elaborar, mediante a contribuição de diversas disciplinas científicas que a compõem, um
corpo de conhecimentos que, dentro de uma perspectiva de aplicação, deve resultar em uma
melhor adaptação ao homem dos meios tecnológicos e dos ambientes de trabalho e de vida.
É sabido que na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, a adoção de
posturas inadequadas e a incidência de absenteísmo é alta na população de carteiros e demais
colaboradores da empresa. Por tais motivos, a proposta se justifica em virtude da busca por
melhores condições de trabalho a todos os colaboradores da ECT, proporcionando maior
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produtividade concomitantemente a uma geração de uma melhor Qualidade de Vida no
Trabalho - QVT (MASCARENHAS, 2013).
Os Correios, com sua característica peculiar, fornece serviços no segmento de cartas e
encomendas no ramo logístico no país. Estas atividades exigem de seus colaboradores tanto
fisicamente quanto cognitivamente. Para tanto, a NR 17 (BRASIL, 2018), traz esta necessidade
adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos colaboradores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.
Neste contexto, surgem as seguintes indagações: quais são as melhorias ergonômicas
possíveis de serem implementadas no cargo de Agente de Correios – Carteiro? E quais impactos
tais melhorias produzem sobre a Qualidade de Vida no Trabalho - QVT?

2. OBJETIVO
Este artigo tem como objetivos avaliar as melhorias ergonômicas implementadas nas
atividades exercidas pelo cargo Agente de Correios – Carteiro e demonstrar os impactos
positivos na QVT dos ocupantes do referido cargo.

3. MATERIAL E MÉTODOS

Modalidade de Pesquisa
Trata-se de um estudo de caso quanto aos procedimentos.
Em relação à abordagem, será uma pesquisa qualitativa. De acordo com Del Bianco
(2016), é a que não se preocupa com representatividade numérica, mas com o aprofundamento
da compreensão sobre um grupo social, de uma organização, um conjunto de empresas etc.
Busca explicar o porquê das coisas, mas sem quantificar valores e trocas simbólicas, nem
submete fatos à prova.
Em se tratando da natureza será uma pesquisa aplicada. Este tipo, segundo Del Bianco
(2016), objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas
específicos, envolve verdades e interesses locais. O investigador é movido pela necessidade de
contribuir para fins práticos, buscando soluções para problemas concretos. Pretende transformar
em ação concreta os resultados de seu trabalho.
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Já em relação aos objetivos será descritiva. Del Bianco (2016) relata ser a modalidade
que tem como objetivo descrever determinadas características de um grupo, população ou
fenômeno, é um tipo de investigação que observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou
fenômenos variáveis sem manipulá-los.
Quanto aos procedimentos, será uma pesquisa bibliográfica (levantamento de dados da
literatura sobre Ergonomia, desordens posturais e adequações ergonômicas).

De acordo com Del Bianco (2016):
A pesquisa bibliográfica é o fundamento que ampara todo o plano de
investigação, pois é por meio desse referencial teórico que o
investigador se atualiza sobre o assunto indicado e aumenta seus
conhecimentos teórico e intelectual. É importante observar que a
técnica deve induzir a uma abordagem reflexiva e crítica sobre o
assunto. Uma investigação não deve ser mera reunião do que já foi
escrito sobre certo tema, mas sim proporcionar a avaliação do assunto
sob um enfoque novo ou com uma abordagem diferenciada, levando a
novas conclusões. O ideal é que possa propiciar a avaliação de um tema
sob um novo enfoque, levando a conclusões inovadoras (DEL
BIANCO, 2016, p.15).

A obtenção dos dados será realizada na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT) em um Centro de Distribuição Domiciliária – CDD localizado na Região Metropolitana
de Goiânia. A empresa atua na atividade econômica de correios e telégrafos. Os carteiros
desenvolvem atividades internas e externas. As atividades internas são executadas nos galpões
destinadas à triagem de objetos postais, nos chamados CDD – Centros de Distribuição
Domiciliar. As atividades externas são desenvolvidas nas ruas e avenidas da cidade, em
distribuição domiciliar dos objetos postais. A distribuição domiciliar é realizada pelo carteiro
convencional a pé, de bicicleta ou de motocicleta.
Constituirá a amostra colaboradores que ocupam o cargo de Carteiro na ECT, cujos
critérios de inclusão são: laborar na referida Instituição por 5 anos ou mais; ocupar o cargo de
carteiro; ambos os sexos; fazer uso diário dos equipamentos necessários para a execução das
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atividades. Dentre os equipamentos utilizados estão: Mesa para Carteiro - MCA-11-ERG;
Cadeira Giratória (360°); Carrinho – Suporte para Caixeta que auxilia no transporte de cargas;
Ordenador de Correspondência – OC-01 (Manipulador); e demais equipamentos utilizados
internamente para o desenvolvimento do trabalho do profissional na ECT. Na amostra, serão
incluídos todos os que atenderem os critérios de inclusão, totalizando 09 (nove).
No primeiro momento da visita de campo foi realizado o contato com o Gestor de
Operações da empresa e em seguida com os gerentes das unidades, com o objetivo de obter
autorização para a realização da pesquisa.
Foram realizados registros fotográficos dos equipamentos já mencionados, tanto antes
quanto após a implementação das melhorias ergonômicas e aplicado questionário com questões
abertas à amostra em questão. Foi garantido o sigilo dos participantes.
Todo o levantamento dos dados da pesquisa será realizado nos meses de outubro e
novembro do ano de 2018.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta do novo mobiliário ergonômico para os profissionais da ECT surgiu da
necessidade de se melhorar a relação homem trabalho e os modos operatórios executados nas
atividades. A inserção desses novos equipamentos no ambiente de trabalho foi acompanhada
do relato subjetivo dos colaboradores sobre a percepção destas melhorias implementadas.
A nova mesa para carteiro consiste em um bloco de escaninhos fixado sobre uma estrutura
metálica de altura regulável, com tampo fixo, apoio para os pés e porta-documentos apresentada
na Figura 1.

Figura 1: Mesa Para Carteiro - Mca-11-Erg.
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Fonte: SESMT Correios/GO 2018

Outra melhoria ergonômica implementada foi a Cadeira Giratória (360°), que faz parte
da composição do posto de trabalho do carteiro e possui as seguintes regulagens: altura do
assento e do encosto levemente adaptado ao corpo para proteção da região lombar. Além disso,
possui a base com cinco (05) patas providas de rodízios duplos e o anel para apoio dos pés
permite a regulagem de altura e serve de espaço para pequeno descanso do membro inferior,
mecanismos estes em conformidade com a NR 17 (BRASIL, 2018).
Ressalta-se que, assim como na mesa, as mesmas orientações quanto à regulagem devem
ser repassadas também para a cadeira. Considera-se o comprimento das pernas com o usuário
sentado e com os pés apoiados sobre o apoio de pés ou no chão, de modo a proporcionar
conforto, sem pressionar a parte inferior da coxa sobre o assento e sem prejudicar a circulação
dos membros inferiores, situação que pode ser observada na Figura 2.

Figura 2: Cadeira Giratória Erg. Fonte: SESMT Correios/GO 2018
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Fonte: SESMT Correios/GO 2018

Tem-se também como parte integrante das melhorias ergonômicas o Carrinho – Suporte
para Caixeta, equipamento que possui regulagem na altura com inclinação fixa que permite a
colocação de caixetas próximas ao manipulador de triagem, evitando-se movimentos extremos
e frequentes. A implementação deste facilita o acesso aos objetos a serem triados, evitando
movimentos de flexão e rotação do tronco. O Carrinho também pode ser utilizado para o
transporte em pequenos deslocamentos e posicionamentos das caixetas nos postos de trabalho,
conforme a Figura 3.

Figura 3: Carrinho – Suporte para Caixeta.

Fonte: SESMT Correios/GO 2018

O Ordenador de Correspondência – OC-01 (Manipulador) trata-se de outra melhoria
utilizada no posto de triagem dos carteiros como apoio para as correspondências no momento
de seu ordenamento, conforme Figura 4. Este equipamento possui sua base com superfície
antideslizante e de dois anteparos, sendo um fixo e o outro móvel, com inclinações opostas,
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auxiliando no trabalho dos profissionais. A base deve possuir um rasgo para encaixe e
deslocamento do anteparo móvel.

Figura 4 - Ordenador de Correspondência – OC-01(Manipulador).

Fonte: SESMT Correios/GO 2018

Após a implantação dessas melhorias ergonômicas listadas: Mesa para carteiro - MCA11-ERG, Cadeira Giratória (360º), Carrinho – Suporte para Caixeta e Ordenador de
Correspondência – OC-01 (Manipulador), tem-se que a execução dos trabalhos internos
melhorou significativamente.
Conforme as respostas obtidas pelo questionário aplicado, os profissionais relataram
melhoria no corpo: “a possibilidade de se adaptar à mesa de acordo com sua altura através das
regulagens, pois cada trabalhador possui estaturas diferenciadas”; “melhora considerável na
postura corporal”; “aumento do conforto visual sem precisar forçar a visão proporcionando
descanso e QVT”.
Para a configuração dos locais de trabalho, a escolha da correta altura de trabalho é de
fundamental importância. Se a área de trabalho é muito alta, frequentemente os ombros são
elevados para compensar, gerando contrações musculares e esforços estáticos nos segmentos
de membros superiores. Se a área de trabalho é muito baixa, a coluna vertebral, em especial a
região lombar é sobrecarregada pelo excesso da flexão do tronco, o que dá frequentemente
margem a queixas de dores, denominadas lombalgias. Por isso, a altura das mesas de trabalho
deve estar de acordo com as medidas antropométricas tanto para o trabalho de pé quanto para
o trabalho sentado (GRANDJEAN, 1998).
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A NR 17 ressalta que para o trabalho manual sentado ou realizado em pé, as mesas
devem proporcionar ao colaborador condições de boa postura, uma boa visualização e execução
das tarefas. Também devem atender os seguintes requisitos mínimos: altura e características da
superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância dos olhos a área de
trabalho e com a altura da cadeira; fácil disposição e movimentação dos segmentos corporais;
ter o local de trabalho com fácil alcance (BRASIL, 2018).
Na avaliação das cadeiras, os colaboradores relatam que com a recente substituição das
mesmas, inúmeros benefícios foram conquistados: o primeiro e mais lembrado pelos mesmos
foi “o ganho postural com a possibilidade de regulagem no equipamento”; “um estofado melhor
elaborado, com suas bordas arredondadas o que melhora na circulação sanguínea”. Sensações
estas não vivenciadas anteriormente, quando o uso de cadeiras com outras características era
feito.
O mobiliário é mais do que um item no escritório ou na área operacional, em função de
que as pessoas passam grande parte da jornada de trabalho fazendo uso dele. A escolha certa
da cadeira é fundamental para se trabalhar de forma correta e confortável, impactando
diretamente na produtividade dos colaboradores com redução das chances de afastamento por
doenças relacionadas ao trabalho.
De acordo com a NR 17 (BRASIL, 2018), a cadeira precisa de um assento compatível
com a altura do trabalhador, borda frontal arredondada e densidade de espuma específica para
facilitar a circulação sanguínea; o encosto deve favorecer o encaixe da região lombar além de
ter ajuste de inclinação; as superfícies onde ocorrem o contato corporal devem ser estofadas e
revestidas de material que permita a perspiração; a base deve ter rodízios; e o apoio de antebraço
deve ser regulável.
Segundo Grandjean (1998), sempre que possível, o trabalho deve ser feito sentado. Mais
recomendável ainda seriam locais de trabalho onde se poderia ter a alternância entre as posturas
sentada e em pé. A altura do campo de trabalho (altura de superfície de trabalho) deve permitir
a observação visual ótima com a postura do corpo mais natural possível. “Os carrinhos garantem
um transporte rápido e eficiente de todos os objetos manipulados”; “diminui o carregamento de
peso e em consequência menor esforço físico”; “não sobrecarrega os membros superiores”;
“maior fluência na execução dos serviços, ganhando em produtividade”. Tais argumentações
foram obtidas a partir das indagações realizadas aos colaboradores quanto ao uso do novo
equipamento para deslocamento de cargas.
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Os dispositivos de acondicionamento e movimentação de cargas são imprescindíveis
para que as atividades de transporte e estocagem sejam realizadas com maior velocidade e
segurança. Empresas que trabalham com cargas logísticas precisam de uma maneira prática
para carregar suas mercadorias e objetos. Os carrinhos favorecem as situações de trabalho dos
colaboradores que vão transportar, mobilizar, armazenar e manipular aqueles diferentes
materiais, com ampla segurança e sem riscos, tanto para os materiais quanto para a própria
saúde da equipe (BRASIL, 1978).
O transporte e levantamento de cargas são sempre problemáticos e vários aspectos
devem ser considerados. Em primeiro lugar, deve-se evitar ao máximo que essas atividades
sejam desenvolvidas sem auxílio mecânico. A legislação brasileira possui normas para
transporte e manuseio de cargas. Mas esses limites são muitos elevados e estão sendo revistos
(CLT, 1943).
Iida (1990) alerta que na resistência da coluna, a musculatura das costas é a que mais
sofre com o levantamento de pesos. Devido à estrutura da coluna vertebral, composta de discos
sobrepostos, ela tem pouca resistência a forças que não tenham a direção de seu eixo. Portanto,
na medida do possível, a carga sobre a coluna vertebral deve ser feita no sentido da vertical,
evitando-se as cargas com as costas curvadas.
Na ECT, o limite de peso transportado pelo (a) carteiro (a), quer na saída das unidades,
quer nos Depósitos Auxiliares - DA’s, não ultrapassará 10 (dez) kg para homens e 8 (oito) kg
para mulheres (ACT, 2017).
De acordo com o estudo realizado junto aos colaboradores, os mesmos informam que a
Ginástica Laboral - GL, ver figura 5, tem contribuído no desenvolvimento de seu trabalho:
“aumento da disposição e no ritmo de trabalho proporcionando melhor agilidade no
desenvolvimento das tarefas”; “exercita o corpo com alongamentos; inibição do surgimento de
lesões e desconfortos que oriunda das atividades”; “desperta a consciência para a importância
de se exercitar”; “melhora significativa na QVT”.Diante de todos estes relatos positivos, ainda
segundo os colaboradores a GL deveria ser obrigatória por parte da empresa.

Figura 5: Ginástica Laboral - GL no CDD
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Fonte: SESMT Correios/GO 2018.

Para Lima (2007), a GL não leva o trabalhador ao cansaço, pois é de curta duração. Com
isso, espera-se prevenir o cansaço muscular, diminuir o índice de acidentes de trabalho, corrigir
vícios posturais, aumentar a disposição do colaborador no início e no retorno do trabalho e
prevenir as doenças por traumas cumulativos.
A implementação das melhorias ergonômicas permitiu a redução de queixas álgicas
referidas pelos colaboradores em vários segmentos corpóreos. Conforme relato dos mesmos, as
sensações físicas que tem sido manifestadas são: “menos dores na coluna cervical, articulações
e membros superiores e inferiores”; “redução da fadiga, desconfortos e problemas musculares”.
No estudo junto aos colaboradores, a maioria deles recomendaria as mesmas ações de
ergonomia e melhorias no ambiente de trabalho para outras empresas, o investimento no bem
estar dos colaboradores trará um retorno muito grande às instituições como, por exemplo, o
aumento da produtividade e lucros das mesmas, o que levaria a proporcionar um ambiente
laboral favorável ao colaborador, tornando-o mais satisfeito. A relação de custo/benefício
justifica para diretoria da empresa sem dúvida os investimentos na área de Ergonomia. Os
estudos no campo da Ergonomia têm caráter de melhoria contínua. São desenvolvidos conforme
necessidades e demandas das áreas, visando o conforto, saúde e bem-estar dos colaboradores.

5. CONCLUSÃO

O estudo proposto neste artigo evidencia a preocupação com a saúde, segurança e bemestar do carteiro e dos outros profissionais que atuam na ECT, e continua sendo a principal
razão para o aprimoramento do mobiliário e equipamentos da empresa. Estes foram produzidos
para que o profissional possa tirar o máximo de proveito de todos os recursos projetados, com
isso melhorando significativamente as condições de trabalho, conforto e produtividade.
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Com base nos estudos realizados, verifica-se que as práticas ergonômicas no seu todo:
investimento em novos equipamentos, a prática de Ginástica Laboral e o treinamento constante
dos colaboradores, visando a prevenção e antecipação das possíveis doenças ocupacionais, traz
para a empresa um ganho muito grande, com a redução dos afastamentos do trabalho. Os
colaboradores ganham no aspecto físico, sociais e psicológicos, em Qualidade de Vida no
Trabalho, por estarem mais animados e capacitados para desenvolver os trabalhos, resultando
em maior ganho financeiro para a empresa.
Fica claro que as inovações no ambiente de trabalho vêm provocando consideráveis
mudanças de padrões no trabalho, levando as companhias a estudarem melhor a relação
homem-máquina-ambiente. Mais do que cumprir a legislação, o objetivo com essas mudanças
e adaptações ergonômicas é mostrar à sociedade a relevância dos Correios, como Empresa
Pública que pensa no social de seus colaboradores, de seus clientes e da sociedade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACT. Correios. Ministério das Comunicações. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: ACT
2017-2018. Brasília: Correios, 2017. 100 p.

BRASIL. Norma Regulamentadora n° 17 - Ergonomia. Portaria MTb n.º 877, de 24 de outubro
de 2018. Disponível em: http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/nr-17-atualizada2018.pdf. Acesso em: 21 nov. 2018.

BRASIL. Norma Regulamentadora nº 11: Transporte, movimentação, armazenagem e
manuseio

de

materiais.

Brasília:

MTE,

1978.

Disponível

em:

<http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR11.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2018.

CLT. Constituição (1943). Decreto - Lei nº 5452, de 01 de maio de 1943. Consolidação das
Leis do Trabalho: CLT. RIO DE JANEIRO, RJ, 10 nov. 1943.

DEL BIANCO, Nélia Rodrigues (Org.). Métodos e Técnicas de Pesquisa: Núcleo de
Tecnologia de Educação a Distância - NUTEC. 3. ed. Goiânia: Faculdade Araguaia, 2016. 27
p.

Disponível

em:

<http://www.faculdadearaguaia.edu.br/ead/pluginfile.php/92731/mod_resource/content/3/ME

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

52

TODOS%20E%20TECNICAS%20DE%20PESQUISA%20-20final%20unidade%203.pdf>.
Acesso em: 28 set. 2018.

ECT. Ect - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ministério das Comunicações (Org.).
CARTEIROS NO BRASIL: CARTEIROS NOS DIAS ATUAIS. [2010]. Disponível em:
<https://www.correios.com.br/sobre-os-correios/a-empresa/historia/carteiros-no-brasil>.
Acesso em: 06 nov. 2018.

ESTRYN-BEHAR, M. Ergonomia hospitalar: teoria e prática. In: Encontro Nacional de
Enfermagem do Trabalho, 7, Rio de Janeiro, 1996. Anais. Rio de Janeiro, 1996.

GRANDJEAN, Etienne (Org.). Manual de Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 4. ed.
Porto Alegre: Bookman, 1998. 328 p.

IIDA, Itiro. Ergonomia, projeto e produção. Ed. Edgard Blücher Ltda, 1990. 465 p.
INTERNACIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION – IEA. DEFINIÇÃO E DOMÍNIOS
DA ERGONOMIA. 2011. Disponível em: <https://www.iea.cc/whats/index.html>. Acesso em:
19 nov. 2018.

LIMA, Valquíria de. Ginástica Laboral: atividade física no ambiente de trabalho. 3 ed. rev. E
ampl. São Paulo: Phorte, 2007.

MASCARENHAS, Flávia Alves Neves. Incapacidade laboral entre trabalhadores do ramo
correios: incidência, duração e despesa previdenciária em 2008. 2013. 12 f. TCC (Graduação)
- Curso de Saúde Pública, Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/csp/v30n6/0102-311X-csp-30-6-1315.pdf>. Acesso em: 28 nov.
2018.

VITTA, A. Atuação preventiva em fisioterapia. Bauru: EDUSC, p.21, 1999.

WISNER, Alain. Por dentro do trabalho: Ergonomia, Método & Técnica. São Paulo: 189 p.,
1987.

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

53

CONTRIBUIÇÃO DA ERGONOMIA DE CONCEPÇÃO NA SEGURANÇA DE
UNIDADES DE PRODUÇÃO OFFSHORE

Bianca Silva Marques: bianca_marques@yahoo.com.br
Bruno Bravim Lauro: brunobravim@hotmail.com
Marcio Antônio Paula Fontes: msetnof@yahoo.com.br

RESUMO
Este estudo apresenta algumas demandas ergonômicas de operadores da planta de processo de
uma plataforma de petróleo. Foi analisado como a falta de estudos ergonômicos na fase de
projeto com o foco no arranjo físico repercute de forma negativa no trabalho, principalmente
no que concerne à acessibilidade aos instrumentos e equipamentos. As demandas dos usuários
identificadas podem ser úteis para a concepção de novas plantas mais adequadas às
necessidades dos operadores, evitando assim a ocorrência de acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais, assim como reduzindo custos após o início da operação.
PALAVRAS-CHAVE: projeto; ergonomia; acessibilidade às válvulas e instrumentos.

ABSTRACT
This study shows some ergonomic demands of operators that work in an oil platform. It was
analyzed how the lack of ergonomic studies in design during the projects focusing in
arrangement has negative consequences at work, especially related to accessibility to
instruments and equipment. The identified users demands can be useful for the design of process
plants more suited to operators’ needs, avoiding the occurrence of work accidents, occupational
diseases as well as reducing costs after the start of operation.
KEYWORDS: Project; ergonomics; accessibility to valves and instruments

1.

INTRODUÇÃO
As preocupações e atitudes visando à melhoria nas condições de trabalho na indústria do

petróleo, seja por parte do empregador, seja por parte do sindicato ou ministério do trabalho,
vêm minimizando o impacto sobre os trabalhadores. Somando-se a isto, vem surgindo cada vez
mais a necessidade de aplicação de conceitos de ergonomia em novos projetos de plantas de
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processo com o objetivo de reduzir as insatisfações e os riscos nos ambientes de trabalho.
Quando os aspectos ergonômicos são considerados em projetos, é solicitado ao
ergonomista avaliar a interface homem-sistema, visando reduzir a probabilidade do erro
humano, das posturas inadequadas e melhorar o conforto. No entanto, em alguns casos, este
envolvimento não ocorre como previsto, tendo como consequência sérios problemas de
interface, resultando em limitações para fazer mudanças fundamentais (HENDRICK, 2001).
Durante o projeto, muitas disciplinas de engenharia estão envolvidas, como, por
exemplo, técnicas de processos, mecânica, elétrica, civil e instrumentação. A engenharia é
considerada eficiente quando todas as disciplinas são integralmente empregadas e quando há
percepção de um comportamento empático mútuo. No entanto, as restrições de orçamento são
perigosas para uma boa integração, podendo causar um conflito entre as áreas na obtenção de
recursos e nas etapas de construção (RESSINK e UDEM, 1999).
A acessibilidade aos instrumentos e equipamentos foi explorada com mais ênfase visto
que é um assunto de maior relevância e que requer maior esforço do trabalhador. A maior
dificuldade está na melhoria das condições de trabalho após o início da operação, já que às
vezes a mudança do arranjo físico é inviável, fazendo com que o trabalhador se adapte às
condições desfavoráveis, sendo este um fator para a ocorrência de acontecimentos indesejáveis.
Neste estudo, foram analisados alguns casos de acidentes nos quais foi percebida a
dificuldade de acesso do trabalhador às válvulas e instrumentos. Mesmo sabendo que não há
apenas um fator causal, arranjos mal projetados podem contribuir de forma significativa para
a ocorrência do evento.
Segundo Rensink e Uden (1998), ao verificar as capacidades e restrições do usuário
durante a fase conceitual do projeto, é possível prevenir muitos problemas na vida útil das
instalações. Nós poderíamos nos perguntar por que a engenharia preventiva do fator humano
não é sempre utilizada em vez da engenharia curativa do fator humano. Alguns argumentos
podem ser citados:
•

Falta de competência dos projetistas: muitos profissionais recebem apenas educação
técnica. Existe uma prioridade pela tecnologia envolvida no processo em relação à
usabilidade, ou seja, os projetistas não possuem conhecimento suficiente do
comportamento físico e mental das pessoas;

•

Falta de padrões adequados e diretrizes: muitos técnicos não possuem conhecimento do
comportamento físico e mental do ser humano para entender a interface
homem/máquina. Diretrizes e normas abstratas não promovem a integração do fator
humano no projeto. Os ergonomistas devem ter ações que traduzam os padrões
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ergonômicos para que sejam usados pelos técnicos. Essa tradução deve ter seu foco nos
frequentes problemas operacionais e de manutenção. Para isso, uma análise dos
problemas mais frequentes é útil e as regras existentes e regulamentações do corpo
governamental podem ajudar a escolher prioridades;
•

Problema da imagem: em função do desconhecimento da arte da engenharia
ergonômica, que ainda é apenas relacionada com o desenho de mobiliário, muitos
subestimam o poder da aplicação dos princípios do fator humano nas instalações de uma
área industrial;

•

Problema de reconhecimento: quanto o fator humano é considerado supérfluo e com
pouco valor agregado, os critérios do usuário final são desenvolvidos durante o
detalhamento do projeto, tendo como resultado, mudanças no seu escopo e
investimentos extras. Essas experiências reforçam ideias de implementação do fator
humano como sendo oneroso e tendo um efeito negativo no cronograma.

Diante o exposto, é necessário que o ergonomista esclareça as consequências de
algumas decisões técnicas ou organizacionais tomadas e os métodos para atingir certos
objetivos como a melhoria da eficácia e da qualidade, a diminuição das dificuldades
enfrentadas por trabalhadores etc. que deve ser por meio da abordagem do trabalho
(DANIELLOU, 2004).

2.

OBJETIVO
O objetivo é analisar algumas demandas ergonômicas relacionadas à ausência de acessos

adequados na planta de processo de uma plataforma de petróleo e verificar como a ergonomia
pode auxiliar para que os trabalhadores desempenhem suas atividades de forma segura,
contribuindo assim para a redução do risco de acidentes do trabalho.

3.

MATERIAIS E MÉTODOS
A população analisada neste estudo é composta por empregados e colaboradores de uma

plataforma de petróleo, especificamente operadores e técnicos que acessam válvulas,
instrumentos e equipamentos na área operacional. Inicialmente, foi feita uma pesquisa
bibliográfica em livros, monografias e artigos relacionados ao assunto. Utilizou-se o método de
pesquisa observacional, com a realização de registros fotográficos, de forma a sustentar as
conclusões deste estudo.
Foram selecionados alguns acidentes ocorridos em unidades marítimas cujas causas
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básicas estão relacionadas à ausência de acesso adequado. Em seguida, foram realizados
registros fotográficos de situações reais mostrando alguns recursos utilizados para minimizar as
condições de trabalho encontradas; dentre eles, a Plataforma para Trabalho em Altura (PTA).
Foi analisado também como a ergonomia na fase de concepção contribuiu na melhoria de
algumas atividades e locais de trabalho.

4.

RESULTADOS

4.1. Acidentes ocorridos por dificuldade de acesso
Foram selecionados dois eventos relacionados ao posicionamento inadequado de
válvulas e equipamentos e acessos inexistentes ou deficientes.
No primeiro acidente, durante a operação de troca de filtro das bombas de água quente, foi
utilizada uma barra de aço para fechar a tampa do filtro, quando o operador sofreu o impacto da
barra contra o dedo polegar da mão esquerda. Dentre as ações corretivas adotadas, estão a
confecção de dispositivo de auxílio para realização da tarefa de abertura e fechamento do filtro
e melhoria do acesso ao equipamento.

Figura 1. Simulação do acidente

No segundo evento, o trabalhador, ao realizar o fechamento de uma válvula, perdeu o
equilíbrio e caiu do patamar de 40 cm de altura, sofrendo uma contusão com desalinhamento do
punho e escoriação na região anterior do braço. Durante a análise do acidente, notou-se a
necessidade de aplicação de força maior devido à pressão interna do sistema e que a válvula se
encontrava instalada a uma altura de 2,15m da base do skid (local de manobra da válvula). No
entanto, em função do espaço limitado para apoiar os pés, o operador sofreu a queda. Dentre as
ações corretivas adotadas, está a instalação de piso grade nivelando os pisos dos skids e a
instalação de dispositivo de prolongamento da haste, de forma que o operador consiga realizar a
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atividade com postura adequada.

Figura 2. Localização da válvula em relação ao skid

Nos eventos analisados, podemos constatar que, quando o projeto é concebido com
falhas, o trabalhador cria alternativas para a execução da tarefa. Os eventos elencados são
algumas demonstrações com consequências indesejadas de problemas conhecidos. Nas figuras
3 e 4, há exemplos de outros pontos de operação em locais de difícil acesso. Diante desse cenário,
o profissional de segurança deve ter atuação decisiva em todo local de trabalho onde não existem
meios de acesso apropriados, seja pela recomendação de instalação de mecanismos de correntes
em válvulas, acessos permanentes ou provisórios (andaimes) ou utilização de plataformas
automatizadas.

Figura 3. Acesso inadequado 01

Figura 4. Acesso inadequado 02
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4.2. Mecanismos e equipamentos utilizados
Uma vez que os acessos permanentes requerem a elaboração de um projeto e recursos
materiais e humanos, e os acessos provisórios necessitam do atendimento a uma série de normas
vigentes e recomendações contidas em manuais de segurança e padrões da empresa, optou-se
por algumas alternativas como o uso das Plataformas para Trabalho em Altura (PTA), conforme
figura 5. No entanto, esse tipo de recurso possui limitações em função da dificuldade de uso e
devido a isso alguns equipamentos se tornam subutilizados. Durante uma fase experimental,
notou-se a dificuldade de alcance de pontos de operação e de uso devido ao piso da plataforma.

Figura 5. Plataforma automatizada

Outra alternativa é a utilização de válvula operada com auxilio de correntes, conforme
a figura 6. Esse tipo de válvula é utilizado em grande escala em áreas industriais que apresentam
pouca disponibilidade de espaço para instalação de acesso.

Figura 6. Válvula com corrente
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4.3 Os efeitos da aplicação da ergonomia em projetos
A ergonomia visa o aumento da eficiência, da confiabilidade e da qualidade das
operações industriais. O sucesso de uma empresa com relação à segurança tem início na
melhoria contínua de equipamentos e das condições de trabalho através de políticas
macroeconômicas.
Em se tratando de ergonomia de concepção, podemos citar as mudanças ocorridas na
fase de projeto da plataforma estudada, quando foi utilizada outra unidade marítima como
situação de referência. Nesta ocasião, destaca-se a melhoria na elevação, em aproximadamente
400 milímetros, das válvulas e tubulações do convés principal e instalação de válvulas de
dilúvio (AutomaticDelugeValve - ADV) ao longo das extremidades tanto de boreste como de
bombordo. A mudança proporcionou maior segurança ao trabalhador que transita pela região.
Por outro lado, outros pontos de melhoria não foram previstos no projeto como a facilidade de
acesso na sala de baterias de CO2, que se encontram dispostas em duas fileiras, uma em frente
da outra, criando dificuldades para realizar a troca e manutenção dos cilindros com peso de 45
Kg. Com isso, durante a sua movimentação, há o aumento do risco de disparo acidental de CO2
em um determinado ambiente ou de acidente com prensa de membros.

Figura 7. Sala de bateria CO2
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Segundo Rensink e Uden (1998), os benefícios de uma visão ergonômica são sentidos
tanto no aspecto financeiro como na melhoria das condições de trabalho. Baseado em registros
históricos, é possível identificar que um bom planejamento pode resultar numa redução de:
•

0,25 a 5% do capital gasto;

•

1 a 10% do tempo do projeto; e

•

3 a 6% no custo do ciclo de vida das instalações.

Um estudo sobre a utilização dos conceitos de ergonomia na elaboração de projetos
(AUBUM ENGINEERS, 2001 apud GUIMARÃES, 2002) considera que caso sejam
implementados na fase de conceituação, é acrescentado apenas 0,5% ao custo; na fase de
detalhamento, é acrescentado entre 2 e 3%; na fase de construção do sistema, poderá acrescentar
5% e se for considerada após o projeto ter sido concluído, os valores podem representar de 10
a 20% do custo do projeto. O gráfico da figura 8 mostra que os custos das ações ergonômicas
aumentam consideravelmente à medida que são implementadas mais tardiamente.

Figura
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No estudo apresentado, percebe-se que o conceito de ergonomia não é geralmente
aplicado em projetos de novas instalações. Sendo assim, muitas inconformidades são
encontradas durante a fase de operação das plantas de processo, refletindo em insatisfações de
trabalhadores e eventualmente na ocorrência de acidentes. Podemos perceber também que
unidades marítimas com pouco tempo de operação apresentam problemas que poderiam ter sido
observados e corrigidos na fase de projeto. É importante ressaltar que os custos são mitigados
caso o estudo ergonômico seja iniciado logo na fase conceitual ou na definição das diretrizes.
Mesmo que existam modificações na planta de processo, com a incorporação de novos
produtos ou novas tecnologias, é essencial observar e analisar as condições de desconforto
físico que os operadores são submetidos e as formas que estão sendo adotadas para atenuar as
falhas de projeto. As técnicas utilizadas para acesso em locais que não foram projetados para
tal muitas vezes não são realizadas com segurança ou os recursos disponíveis não são eficientes.
Mediante isto, é de extrema importância a abordagem ergonômica em novos projetos de plantas
industriais.
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RESUMO
Este artigo aborda as definições de ergonomia (ou fatores humanos) e suas variedades e
mudanças desde o século XIX, quando teve sua origem. Buscando essa temática, fez-se uma
pesquisa visando a revisão e levantamento da literatura. Além disso, contextualizou-se as
definições de ergonomia por meio de uma linha do tempo. Com base nos resultados foi possível
constatar que a definição mais aceita atualmente é a da IEA – International Ergonomics
Association. Ao analisar os dados, conclui-se que mesmo que o crescimento do número de
publicações nos últimos anos tenha sido quase exponencial, ainda há lacunas nas pesquisas, por
isso recomenda-se a continuidade deste estudo ampliando os termos de busca com a inclusão
de palavras correlatas a fim de viabilizar uma revisão sistemática da literatura atual sobre o
tema.

PALAVRAS-CHAVE: ergonomia; fatores humanos; definição.

ABSTRACT
This article addresses the definitions of ergonomics (or human factors) and their varieties and
changes since the 19th century when it originated. Seeking this theme, research was conducted
aiming at reviewing and surveying the literature. Also, the definitions of ergonomics were
contextualized through a timeline. Based on the results, it was possible to verify that the most
accepted definition today is that of the IEA - International Ergonomics Association. When
analyzing the data, it is concluded that even though the growth in the number of publications in
recent years has been almost exponential, there are still gaps in research, so it is recommended
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to continue this study by expanding the search terms with the inclusion of words correlated to
enable a systematic review of the current literature on the topic.

KEYWORDS: ergonomics; human factors; definition.

1. INTRODUÇÃO
As origens da ergonomia ainda são controversas e algumas reflexões levam a crer que
ela esteja associada aos princípios da manipulação de instrumentos no período paleolítico
(ONOFRE et al., 2010). Segundo Láuar

et al. (2010), as ações de adaptação do meio

realizadas pelo homem pré-histórico e o elevado número de ações isoladas em tempos e culturas
diferentes foram fatores que contribuíram para a formação da ergonomia. Nas culturas antigas
esses fatores foram se organizando, mas ainda não havia nesses períodos uma preocupação de
estudar ou sistematizar as atividades humanas (LÁUAR et al., 2010).
Com o Renascimento europeu se iniciam os estudos sistemáticos nessa área, em prol de
tornar científico o conhecimento das inúmeras variáveis da dinâmica do trabalho, do corpo, da
produção, do movimento, entre outros. Essa fase da ergonomia é denominada gestacional
(LÁUAR et al., 2010). Ainda no século XIX, de acordo com Perussiet al. (2010), surgiram os
estudos mais sistemáticos sobre o trabalho, os quais iniciaram com o taylorismo (Frederick
Winslow Taylor), o novo conceito de administração científica. Neste conceito se considerava
que o trabalho deveria ser sistematicamente observado e que, para cada tarefa, fosse
desenvolvido um método correto para executá-la, de forma que esta fosse realizada num
determinado tempo e utilizando as ferramentas corretas (PERUSSI et al., 2010).
Onofre et al. (2010) ressalta que a oficialização da ergonomia tem como marco inicial
o ano de 1949, retomando as ideias iniciais de Jastrzebowski quase cem anos depois, quando
“...reuniu-se pela primeira vez, na Inglaterra, um grupo de cientistas e pesquisadores
interessados em discutir e formalizar a existência desse novo ramo de aplicação interdisciplinar
da ciência” (MEISTER, 1991). Assim, neste ano, foi fundada a Ergonomics Research Society,
conhecida apenas por Ergonomics Society (ONOFRE et al., 2010), e em 1959 é fundada, em
Oxford, a International Ergonomics Association(IEA) (LÁUAR et al., 2010).
Nos Estados Unidos da América, conforme Perussi et al. (2010), como na maioria das
nações, houve a preocupação com os sistemas de produção e, como consequência, as tarefas e
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atividades dos trabalhadores tornaram-se uma prerrogativa para estudos, denominados Human
Factors Engineering. Essas condições fizeram com que fossem redobrados os esforços para
pesquisar formas de adaptar os instrumentos bélicos, no contexto da Segunda Guerra Mundial
(1938-1945), às características e capacidades dos operadores, a fim de reduzir a fadiga e os
acidentes (PERUSSI et al., 2010).
Na América Latina, segundo Onofre et al. (2010), o princípio dos estudos da ergonomia
se deu na década de 1960, com pesquisas desenvolvidas na Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo, no Brasil – país que, de acordo com Soares (2006), tem se mostrado o mais
consolidado do bloco no desenvolvimento da disciplina. O primeiro livro de ergonomia escrito
por autor brasileiro foi publicado em 1973, intitulado “Ergonomia: notas de classe”, pelo
professor Itiro Iida e por Henri A. J. Wierzbicki (FERREIRA E DONATELLI, 2001). Após dez
anos desta publicação, Iida em conjunto com Anamaria de Moraes, Franco Lo Presti Seminério
e Ued Martins Manjub Maluf, fundaram a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO),
que em 1984 foi aceita como membro da IEA (LUCIO et al., 2010).
Visto isso, de acordo com Silva e Paschoarelli (2010), o escopo e a abrangência da
ergonomia foram se ampliando, como é esperado em uma disciplina científica. Por outro lado,
estas inúmeras definições trazem como questão: Qual definição de ergonomia é a mais aceita e
utilizada nas publicações pelos pesquisadores da área?
2. OBJETIVO
O objetivo deste estudo é identificar qual definição de Ergonomia (ou Fatores Humanos)
é a mais utilizada em publicações científicas internacionais além de apresentar um panorama
dessas publicações identificando suas principais contribuições.
3. METODOLOGIA DE ESTUDO
De acordo com Silva e Menezes (2005), existem várias formas de classificar a pesquisa.
Toda pesquisa deve ser classificada de acordo com alguns critérios, sendo: natureza da pesquisa,
forma de abordagem do problema, objetivos e procedimentos técnicos.
Do ponto de vista de sua natureza esta pesquisa é classificada como básica pois, não há
aplicação prática (SILVA E MENEZES, 2005). Em termos de seu objetivo é classificada como
exploratória, pois segundo Gil (1991), visa proporcionar maior familiaridade com o problema
com vistas a torná-lo explícito. Por último, quanto a abordagem trata-se de uma pesquisa
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qualitativa, pois não usa análise estatística (SILVA E MENEZES, 2005). Em termos de
procedimentos técnicos realizou-se uma pesquisa bibliográfica.
Considerando o objetivo deste trabalho, fez-se uma pesquisa no Portal de periódicos da
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Ensino Superior) sobre o tema Ergonomia no
mês de dezembro de 2018. Os termos pesquisados para a coleta dos materiais foram “definition
of ergonomics” (definição de ergonomia) e “definition of human factors” (definição de fatores
humanos) pois ambos são equivalentes considerando que o termo Fatores Humanos é muito
utilizado na América do Norte e Ergonomia nos demais países, o escopo do presente estudo
limitou-se a busca desses termos.
Após a seleção inicial os textos científicos foram lidos e tabulados resultando em uma
classificação das definições de ergonomia utilizadas pelos autores. Além disso os artigos foram
analisados levando em consideração os seguintes aspectos: ano de publicação, país da
publicação e adequação ao tema deste estudo. Posteriormente, discute-se os dados analisados
no panorama de tais pesquisas.
4. RESULTADOS
4.1.

PANORAMA DE ESTUDOS
A pesquisa inicial sobre as definições de Ergonomics (Ergonomia) e Human Factors

(Fatores Humanos) no Portal de Periódicos da CAPES apresentou como resultado 52 (cinquenta
e dois) artigos distribuídos entre os anos de 1978 a 2017. Destes artigos, 16 (dezesseis) foram
desconsiderados na análise pelos seguintes motivos: 7 (sete) encontravam-se indisponíveis, 4
(quatro) estavam duplicados e 5 (cinco) tratavam de “fator humano” fora do contexto da
ergonomia, não apresentando questões relevantes para a pesquisa. Desta forma, restaram 36
(trinta e seis) publicações como base para este estudo.
Nesse cenário, foi possível identificar que em 30 anos (1970 a 1999) totalizaram-se 6
(seis) publicações que incluíram a definição de ergonomia. Já no ano 2000 até 2009
observaram-se 13 (treze) produções, e a partir de 2010 até o momento (2018) foram encontradas
21 (vinte e uma) publicações. Com isso, é possível analisar o crescimento no interesse dos
estudos que abordam a definição de ergonomia, como apresentado no Gráfico 1.
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Além da quantidade de publicações, outro fator levado em conta nesta pesquisa foi a
nacionalidade de cada artigo. Deste modo, foi possível identificar que o Estados Unidos é o país
com o maior número de trabalhos, apresentando 22 (vinte e dois) artigos e em segundo lugar
tem-se a Inglaterra, com 4 (quatro) pesquisas. Além disso, Alemanha, Países Baixos (Holanda)
e Canadá apresentam 2 (duas) publicações cada e, Irã, Colômbia, Brasil e Sérvia apenas 1
(uma).
As definições de ergonomia e fatores humanos mais referenciadas também foram
analisadas nesse estudo, chegando aos autores mais citados nestas publicações. Assim, foi
possível concluir que a definição da IEA (2000) foi referenciada 20,6% das vezes, sendo a de
maior citação dentre os artigos analisados. Jastrzebowski (1857), Clinical Human Factors
Group (2011), Occupational Safetyand Health Administration (2002) e NIOSH (2000) –
National Institute for Occupational Safety and Health – representam 5,9% das citações,
enquanto definições de dicionários foram utilizadas em 11,8% das situações, cabe ressaltar que
os autores que se utilizaram da definição do dicionário não especificaram o dicionário utilizado.
Por fim, observou-se que a maioria dos artigos (44,1%) referenciaram autores diferentes
em cada um dos trabalhos, os quais tiveram suas definições citadas apenas uma vez com base
nesta pesquisa, sendo eles: Iida (2005), Hendrick (2002), Lichet al. (1989), Wogalteret al.
(1998), Storey e Rea (1985), Vink P. et al. (2006), Catchpole K. (2011), Human Factorsand
Ergonomics Society (2000), Wilson e Corlett (1995), Chapanis (1996), Sanders (1988), Fitts
(1951), Lynch (1984), Mark et al. (1987) e Henzelman (2000). Desta forma, o Gráfico 2 mostra
a porcentagem de citações de cada autor ao definir Ergonomia e Fatores Humanos.
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Gráfico2: Frequência de citações de outros autores nas publicações

Fonte: Os autores, 2018.

4.2.

ERGONOMIA E FATORES HUMANOS: DEFINIÇÕES
Figura 1 mostra uma linha do tempo das citações das definições de Ergonomia e Fatores

Humanos nas publicações em análise, representando a variedade de definições sobre o tema.
Para fins de análise, o histograma foi organizado de forma a representar a evolução histórica da
ergonomia de acordo com Hendrick (IIDA E GUIMARÃES, 2016). Na década de 50, com o
fim da segunda guerra mundial, a ergonomia física tem sua origem que com o passar dos anos,
na década de 70, tem-se a ergonomia ambiental. Os estudos da ergonomia cognitiva se deram
na década de 80 que impulsionaram a ascensão dos estudos da ergonomia organizacional na
década de 90. Esta organização é importante porque ao longo da história a atuação da ergonomia
aumentou tanto em seu escopo quanto em sua abrangência de atuação.
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Figura1: Linhacronológica das citações de Ergonomia em publicações

Fonte: Os autores, 2018.
Conforme mostra a Figura 1, o termo ergonomia foi utilizado pela primeira vez pelo
polonês Wojciech Jastrzebowski na publicação do artigo “Ensaios de ergonomia ou ciência do
trabalho, baseada nas leis objetivas da ciência sobre a natureza” em 1857 (FRANCESCHI,
2013). Jastrzebowski (1857) define a Ergonomia como “o envolvimento das interações dos
fatores humanos (as capacidades físicas e mentais e suas respectivas limitações) do trabalhador
com as máquinas e equipamentos encontrados no ambiente de trabalho”.
No decorrer dos anos, em 1951, Fitts trata da Ergonomia como sendo diretrizes que
permitem otimizar o desempenho (ou seja, eficiência e segurança) fazendo com que o local de
trabalho (ambiente, máquina, produto ou sistema) se encaixasse com as capacidades e
necessidades humanas (FITTS, 1951). Posteriormente, em 1984 e em 1987, Lynch e Mark et
al., respectivamente, abordam a Ergonomia utilizando como base a definição de Fitts (LYNCH,
1984; MARK et al., 1987).
Ainda na década de 80, Storey e Rea (1985) defendem que a ergonomia não é uma
ciência, nem uma tecnologia, mas, sim, um conjunto de conceitos que ajudam a maximizar o
design da interação entre seres humanos e máquinas, sistemas, métodos de trabalho e ambientes
enquanto leva em consideração a segurança física, capacidade mental e o potencial produtivo
dos mesmos trabalhadores (STOREY E REA, 1985).
As últimas definições citadas no fim da década de 80 foram a de Sanders (1988) e Licht
et al. (1989). Sanders faz uma intertextualidade com os autores anteriores em sua definição, e
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define a Ergonomia como “aquele ramo da ciência e tecnologia que inclui o que é conhecido e
teorizado sobre comportamento humano e biológica características que podem ser validamente
aplicadas à especificação, projeto, avaliação, operação e manutenção de produtos e sistemas,
para aumentar o uso seguro, eficaz e satisfatório por indivíduos, grupos e organizações”
(SANDERS, 1988). Já para Licht (1989), a Ergonomia é “a ciência que estuda o trabalho e o
desenvolvimento de ferramentas para a avaliação e melhoria das condições de trabalho em um
sistema”.
Na década de 90, quando surge a Ergonomia Organizacional, novas definições para
Ergonomia ou Fatores Humanos são manifestadas. A primeira definição neste século é
apresentada por Wilson e Corlett em 1995, onde reiteram que definição de fatores humanos é
“a divisão do trabalho entre humanos e máquinas”. Para os autores, “os humanos são atribuídos
às tarefas e as máquinas atribuídas às funções” (WILSON E CORLETT, 1995).
No ano de 1996, Chapanis observa a aplicabilidade da Ergonomia voltada ao design, e
define fatores humanos como “um corpo de informações sobre habilidades humanas, limitações
humanas e outras características relevantes” (CHAPANIS, 1996).
Dois anos após, em 1998, surge um complemento para a definição de Ergonomia, por
Wogalter et al., que acrescenta que, além de uma ciência, ela é “uma tecnologia aplicada na
resolução de problemas que envolvem interações de humanos e sistemas” (WOGALTER et al.,
1998).
No ano de 2000, houve um aumento de publicações sobre Ergonomia e Fatores
Humanos, onde a maioria destes estudos foram realizados por reconhecidas organizações, como
o IEA (International Ergonomics Association) e Ergonomics Society. Para o IEA (2000) e para
a Ergonomics Society, a Ergonomia (ou fatores humanos) “é a disciplina científica relacionada
com a compreensão das interações entre humanos e outros elementos de um sistema, e a
profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bemestar humano”. Acrescenta, também, a importância da contribuição dos ergonomistas para a
concepção e avaliação de tarefas, trabalhos, produtos, ambientes e sistemas, a fim de torná-los
compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas (IEA, 2000).
Ainda em 2000, a Ergonomia é sucintamente definida pelo Occupational Safety &
Health Administrations como “[...] a prática de desenhar equipamentos e gerenciar postos de
trabalho conforme as necessidades do trabalhador” (BEAUCLAIR E SLAPER-HAWRANKO,
2017).
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Por fim, a última definição encontrada na década de 90 foi a do National Instituteof
Occupational Safety and Health (NIOSH), que conceitua a Ergonomia como “[...] o momento
e a tarefa onde as necessidades humanas no trabalho são levadas em consideração, a fim de
adaptar o trabalho ao trabalhador” (NIOSH, 2000). Ainda, Heinzelman (2000) acrescenta que
“[...] estamos preocupados em entender o ambiente em que um dispositivo deve ser usado e as
particularidades e restrições desse ambiente” (HEINZELMAN, 2000).
Em 2002, Hendrickdefine “sistema” com base na definição de ergonomia do IEA.
Segundo Hendrick (2000), “um sistema é definido como duas ou mais pessoas interagindo com
um design de trabalho”. Em seguida, Iida (2005) defende que a ergonomia “é definida como a
adaptação do trabalho para o homem, cobrindo planejar e projetar atividades que ocorrem antes
do trabalho ser realizado e controlar e avaliar atividades que ocorrem durante e depois que o
trabalho foi feito”. Tudo isso é necessário para que o trabalho possa alcançar os resultados
desejados. O trabalho deve se adequar ao homem e não o contrário (IIDA, 2005).
Vinket al. (2006) afirmam que a ergonomia pode contribuir para a prevenção de
inconveniências e, em um grau considerável, melhora o desempenho do sistema em termos de
aumento de produtividade (VINK et al., 2006). Junto a isto, para Catchpole (2011) e para o
Clinical Human Factors Group (2010) a Ergonomia é um meio de melhorar o desempenho do
sistema por intermédio da compreensão dos efeitos do trabalho em equipe, tarefas,
equipamentos, espaço de trabalho, cultura e organização.
Por fim, segundo Morales et al. (2013), é necessário criar pontes entre os diferentes
paradigmas ao invés de usar uma definição geral de ergonomia. A prática da ergonomia torna
possível o estudo do ser humano e proporciona uma compreensão e forma de intervenção na
saúde pública.
5. CONCLUSÃO
A fim de atender ao objetivo desta pesquisa realizou-se uma busca no portal de
periódicos CAPES por publicações que apresentaram definições de ergonomia ou fatores
humanos. As publicações citadas nesse artigo, e extraídas do portal, representam um panorama
de estudos na área que contemplam a definição de ergonomia. Foi possível notar um
crescimento no número de publicações desde a década de 90, em nove décadas (de 1870 até
2000) foram encontradas 19 publicações e, nos últimos 8 anos, foram encontradas 21
publicações, sendo o maior número de pesquisas registradas pelos Estados Unidos (23), seguido
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da Inglaterra (3), evidenciando uma periodicidade maior nas nacionalidades mais desenvolvidas
economicamente.
Especialmente no ano de 2000 foi publicada a definição mais referenciada pelos autores
(20,6% dos casos) que é a definição da IEA (International Ergonomics Association). Esta
definição representa uma ampliação no escopo e abrangência em relação as definições citadas
anteriormente; especialmente por deixar explícito que além da melhoria no bem-estar humano
é necessário promover a melhoria de desempenho geral do sistema em paralelo.
As contribuições de tais artigos elucidam as definições de diversos autores sobre
ergonomia ao longo do tempo, além de mostrarem estudos práticos e pesquisas importantes
relacionados diferentes áreas da ergonomia. Por fim, recomenda-se a continuidade deste estudo
ampliando os termos de busca com a inclusão de palavras correlatas a fim de viabilizar uma
revisão sistemática da literatura atual sobre o tema.
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RESUMO
Este artigo propõe um levantamento de Demandas Ergonômicas em uma empresa do setor de
educação utilizando como base a Ergonomia Participativa. Para a realização desta pesquisa
utilizou-se de entrevistas individuais não induzidas para a coleta das Demandas Ergonômicas
da empresa. A partir das entrevistas houve a classificação em demandas e sugestões. Por fim,
houve o cruzamento das demandas negativas com as sugestões em que se identificou a vontade
dos participantes em contribuir com as ações de melhoria na empresa, ocasionando na solução
proposta que mais atende as suas demandas. Com esta pesquisa foi possível perceber a
importância da Ergonomia Participativa orientada a proposição de soluções de melhoria em
uma empresa do setor de educação.

PALAVRAS-CHAVE: ergonomia; ergonomia participativa; demandas ergonômicas; setor de
educação.

ABSTRACT
This paper proposes an ergonomic demand appraisal based on participatory method in an
educational sector enterprise. In the first place, there were individual interviews to collect
Ergonomic Demands (EDs). Furthermore, these items were classified in demands and
suggestions. Finally, there was crossing between negative demands and participants
suggestions. In view of their ideas were possible identified participants desires to contribute
with actions improvement in the enterprise, consequently, this proposal solutions attend theirs
demands the best. In conclusion, there was realized the importance of participatory method in
the solutions proposal in improvement in an educational sector enterprise.

KEYWORDS: ergonomic; participative ergonomics; ergonomic demands; educational sector.
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1. INTRODUÇÃO
As políticas de educação no Brasil têm surtido efeito, pelo menos para indicadores internos.
Entre 2010 e 2017 as taxas de abandono e de reprovação do Ensino Médio diminuíram,
respectivamente, 4,2% e 1,8% conforme divulgação do Inep (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Anísio Teixeira) (Inep, 2010; Inep,2017). Apesar disso mesmo com a taxa de
analfabetismo reduzindo de 9,6% em 2010 para 7,0% em 2017, de acordo com o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ainda não foi o suficiente para alcançar a meta
estipulada em 2015 de 6,5% (IBGE, 2018).
Não somente a meta para a redução do percentual de analfabetismo deixou de ser atingida,
como a qualidade do ensino estagnou. Segundo a OECD (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) o Brasil tanto em 2012 quanto em 2015 permaneceu na 8ª pior
colocação do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos). Além disso, em 2015, ele
é o pior país colocado em conhecimentos de Matemática e o terceiro pior em conhecimentos de
Ciência e Leitura. Tendo em vista todos esses fatores, a educação brasileira não somente
necessita de maiores incentivos para a melhoria da qualidade do ensino como também
investimentos assertivos para o setor (OECD, 2012; OECD, 2015).
Com base nesse cenário atual no país, as empresas que fomentam a educação precisam
estabelecer um plano concreto de ações. Para isso, o papel da Ergonomia em contribuir para a
melhoria do desempenho tanto do sistema quanto daqueles envolvidos é importante para a
eficiência desse setor. Dentre as suas abordagens destaca-se a Ergonomia Participativa que, de
acordo com Fisher e Guimarães (2001), assegura um maior engajamento dos participantes
através do sentimento de responsabilidade (Fisher e Guimarães, 2001).
Através da Ergonomia Participativa é possível abranger a interação entre todos os
envolvidos no sistema o que contribui ainda mais para o alcance de resultados positivos. Com
base em Fisher e Guimarães (2001) há relatos da importância da aplicação desse tipo de
ergonomia já que mesmo após a intervenção ergonômica as melhorias continuaram sendo
realizadas nos aspectos tanto micro quanto macro (Fisher e Guimarães, 2001). Portanto,
entende-se que pesquisas que aplicam a ergonomia de forma participativa no setor de educação
podem contribuir diretamente para a melhoria da performance da educação no país.
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OBJETIVO

Este trabalho possui como objetivo apresentar um levantamento das Demandas Ergonômicas
(DE) em uma empresa do setor de educação utilizando-se da Ergonomia Participativa para a
proposição de melhorias.
3.

MÉTODO
A fim de atender o objetivo proposto realizou-se uma pesquisa de natureza aplicada já que

envolve interesses de um grupo restrito, segundo Silva e Menezes (2005). A abordagem é de
cunho qualitativo por, conforme Silva e Menezes (2005), envolver interpretação e concessão
de significados. Além disso, é uma pesquisa de objetivo descritivo por envolver coleta dados
(Silva e Menezes, 2005). E, finalmente, o procedimento técnico é de levantamento, já que a
pesquisa envolve entrevistas com os participantes (Silva e Menezes, 2005).
Para tanto, o método utilizado foi a Análise Macroergonômica do Trabalho (AMT),
proposta por Guimarães (1999), sugere as fases de lançamento do projeto (fase 0), de
levantamento ou apreciação ergonômica (fase 1), de análise da situação ou diagnose
ergonômica (fase 2), de proposta de soluções (fase 3), de validação de soluções (fase 4) e, por
fim, de detalhamento ergonômico (fase 5). Esse método vinculado à ergonomia tem abordagem
participativa que integra o conhecimento científico com o meio social a fim de transformá-lo.
Cabe ressaltar que o escopo desta pesquisa foi a aplicação das fases 0 e 1.
A fase 0 ou lançamento do projeto ocorre quando o comitê de ergonomia da empresa
(COERGO) juntamente com os colaboradores discutem todas as fases de implementação bem
como definem o cronograma que deverá ser seguido para as próximas etapas.
Assim que há a definição do cronograma e que todas as dúvidas estejam sanadas a fase
de levantamento inicial (apreciação) ocorre. Para essa fase há a identificação dos problemas
através da coleta de informações por meio de entrevistas não induzidas com os funcionários, a
primeira etapa da ferramenta Design Macroergonômico (DM) de Fogliatto e Guimarães (1999).
Cabe ressaltar que nessa fase os participantes assinaram o termo de confidencialidade como
previsto no Código de Deontologia do Ergonomista Certificado.
Ainda há utilização da segunda etapa da DM na fase de apreciação deste trabalho. Essa
etapa corresponde a Priorização dos Itens de Demanda Ergonômica (IDEs) já identificados
pelos funcionários na etapa anterior. Nessa é atribuído um peso a cada DE citada na etapa 1,
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inversamente proporcional a Ordem de Menção (OM), e organizados em uma tabela com a
soma e o percentual de cada item.
4.

RESULTADOS
Participaram desta pesquisa o total de onze funcionários da empresa (população = amostra),

dentre gestores e funcionários. No lançamento do projeto houve uma reunião com todos da
empresa sobre como ocorreria o processo de levantamento dos IDEs. Nesse caso, explicou-se
que as entrevistas seriam com todos individualmente a partir da garantia, através da assinatura
de termo de comprometimento, de confidencialidade das informações gravadas.
Após esse encontro iniciou-se a fase de apreciação em que todos os funcionários tiveram a
opção do local onde seriam realizadas as entrevistas. A maioria optou que a entrevista ocorresse
em salas reservadas da empresa e dois preferiram locais de comum acesso.
As entrevistas ocorreram baseadas em duas perguntas: “fale sobre o seu trabalho e quais
são as coisas boas e ruins? ”; “você tem alguma sugestão de melhoria? ”. O objetivo da primeira
pergunta foi identificar quais são as Demandas Ergonômicas dos participantes, já o da segunda
foi obter soluções dessas demandas de forma participativa.
Gráfico 1: Pontos Positivos na realização do trabalho
23%

Exerce criatividade
Percebe a importância do seu trabalho
Trabalho dinâmico
Aprendizado de novos conhecimentos
Identifica-se com o propósito da empresa
Autonomia na realização dos projetos
Cotações transparentes
Auxiliar as pessoas de outro setor
Identifica-se na função que atua
Trabalho flexível
Autonomia na execução do trabalho
Possui as ferramentas para o seu trabalho
Tem reconhecimento do trabalho
Comunicação aberta com a gestão
Possibilidade de fazer sugestões
Integração com os setores
Conhecimento de diversos processos

16%
11%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Fonte: as autoras, 2019
Para análise desta pesquisa houve o desmembramento da primeira pergunta em aspectos
positivos e negativos do trabalho. Dessa forma houve a priorização das Demandas Ergonômicas
de acordo com a etapa 2 do Design Macroergonômico proposto por Fogliatto e Guimarães
(1999).
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Relacionado aos aspectos positivos a maior priorização dos funcionários foi referente à
criatividade, em seguida sobre a percepção da importância do seu trabalho e sobre a sua
dinâmica, conforme ilustrado no gráfico 1.
Gráfico 2: Pontos Negativos na realização do trabalho
Dependência de outros para a realização do trabalho
Sobrecarga de trabalho
Falta de procedimentos padronizados
Muito retrabalho
Reclamações dos clientes
Comunicação tardia sobre as necessidades da…
Ocorrência frequente de demandas emergenciais
Trabalho com alta carga cognitiva
Tempo de trabalho fixo e não por produtividade
Muito tempo restrito ao posto de trabalho
Trabalho estressante
Estrutura organizacional pouco flexível
Lidar com funcionários descomprometidos
Trabalho de difícil execução
Ambiente pouco refrigerado
Falta de espaço físico na execução do trabalho
Alta demanda entre entregas
Dificuldades na implantação de projetos em escala
Prazos de entrega curtos
Pagamento não realizado por produtividade
Demora na conclusão de projetos
Exerce pouca criatividade
Falta de planejamento na execução do trabalho
Não haver diversificações nas fontes de…
0%

11%
7%
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6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
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3%
3%
3%
3%
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2%
2%
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1%
2%

4%

6%

8%
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Fonte: as autoras, 2019
Na classificação dos Itens de Demandas Ergonômicas, tendo em vista os fatores apontados
como negativos durante a entrevista, o item de maior priorização corresponde à dependência de
outros para a realização do trabalho, seguido de sobrecarga de trabalho e falta de procedimentos
padronizados, de acordo com o gráfico 2.
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Gráfico 3: Sugestões para o ambiente de trabalho

51.3%
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Fonte: as autoras, 2019
A partir das respostas sobre as sugestões de melhoria, que também foi tabulado
conforme descrito no DM, a sugestão mais apontada foi a realização de planejamento (gráfico
3).
Após a tabulação dos Itens de Demanda Ergonômica, relacionou-se os pontos negativos
comentados com as sugestões realizadas pelos funcionários, conforme ilustrado na tabela.
Nessa relação houve a inserção de uma nota de correlação entre demandas e sugestões
atribuindo um número entre 0 a 5, onde 0 significa que a sugestão não contribui para a solução
da respectiva demanda e 5, que a sugestão contribui fortemente para solucionar a respectiva
Demanda Ergonômica.

Dependência de outros para a realização do trabalho
Sobrecarga de trabalho
Falta de procedimentos padronizados
Muito retrabalho
Tempo de trabalho fixo e não por produtividade
Comunicação tardia sobre as necessidades da empresa
Reclamações dos clientes
Muito tempo restrito ao posto de trabalho
Trabalho com alta carga cognitiva

3
3
1
5
5
5
5
3
3

3
5
3
5
1
5
3
0
0

5
0
0
0
0
5
3
0
1

3
0
0
0
0
3
3
0
0

Refrigeração do
ambiente

Tratar os problemas
como prioridade

Maior integração com
outros setores

Demandas Ergonômicas (Pontos Negativos)

Realização de
planejamento

Liderança mais aberta
a sugestões

Tabela 1: Relação entre pontos negativos e sugestões

0
0
0
0
0
0
0
3
0
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Trabalho estressante
Ocorrência frequente de demandas emergenciais
Estrutura organizacional pouco flexível
Trabalho de difícil execução
Lidar com funcionários descomprometidos
Falta de espaço físico na execução do trabalho
Alta demanda entre entregas
Ambiente pouco refrigerado
Exerce pouca criatividade
Prazos de entrega curtos
Demora na conclusão de projetos
Pagamento não realizado por produtividade
Dificuldades na implantação de projetos em escala
Falta de planejamento na execução do trabalho
Não haver diversificações nas fontes de arrecadação da empresa
Total

1
5
5
0
3
3
3
0
0
1
1
1
1
5
0
62

3
3
1
0
1
0
5
0
0
3
3
0
3
5
1
53

81

1
1
1
3
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
1
27

0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14

0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
8

Fonte: as autoras, 2019
Como ilustrado no gráfico 4, a sugestão que mais abrange as demandas dos funcionários
é a liderança estar mais aberta a sugestões, ou seja, os funcionários querem ser mais
participativos no ambiente do trabalho, contribuindo mais na definição das metas e
procedimentos para realização das atividades. Esse resultado reitera a importância da
Ergonomia Participativa, não apenas durante a intervenção ergonômica, mas também durante
as ações do seu cotidiano do trabalho. Segundo Taveira Filho (1993) os participantes da
Ergonomia Participativa são fontes vantajosas para a resolução de problemas e indispensáveis
na metodologia, já que ela é voltada na capacitação do indivíduo na solução desses problemas
por ele mesmo.
Gráfico 4: Sugestões em ordem de prioridade
61%

Liderança mais aberta a sugestões
52%

Realização de planejamento
26%

Maior integração com outros setores
14%
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0%

15%

30%
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75%

Fonte: as autoras, 2019
Desta forma recomenda-se a continuidade desse estudo a fim de desenvolver etapas de
diagnóstico, validação e implantação em busca de melhoria de performance dessa empresa do
setor de educação.
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CONCLUSÃO
A fim de atender o objetivo dessa pesquisa, fazer o levantamento das Demandas

Ergonômicas de forma participativa, utilizou-se a ferramenta de Análise Macroergonômica do
Trabalho de Guimarães (1999) em conjunto com a ferramenta Design Macroergonômico (DM)
de Fogliatto e Guimarães (1999).
Com base nessa aplicação foi possível priorizar os pontos positivos da realização do
trabalho, sendo que o ponto mais positivo é exercer a criatividade. Além disso, identificou-se
também os pontos negativos, sendo que o maior destaque foi a dependência das ações de outras
pessoas ou setores para a realização do trabalho. De forma participativa levantou-se as
principais sugestões em que se destacam a realização do planejamento, a maior integração com
outros setores e a abertura da liderança a sugestões.
Por fim, fez-se um cruzamento entre as demandas e as sugestões. A partir disso pode-se
observar que a sugestão que mais contempla as necessidades desses funcionários é a abertura
da liderança a sugestões a qual demonstra o interesse da participação dos funcionários nas ações
da empresa. Acredita-se, portanto, que essas propostas podem contribuir com a melhoria do
desempenho dessa empresa de educação. Entretanto, é necessária a realização da diagnose e
demais etapas a fim de evidenciar os reais problemas e implementar sugestões de melhorias
sendo indispensável a continuidade desse estudo de forma participativa.
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RESUMO
Introdução: Inserido na indústria 4.0, o exoesqueleto é uma estrutura eletromecânica ou
mecânica que combina a forma e as funções do corpo humano, trabalhando em paralelo com
ele. Segundo Chen et al. (2016), os exoesqueletos podem ser classificados de acordo com os
segmentos do corpo humano suportados pela estrutura. Os autores classificam como
exoesqueletos de membros superiores, membros inferiores, corpo inteiro e exoesqueletos
específicos de suporte articular. O presente artigo foca a utilização dos exoesqueletos de
membros inferiores, que segundo Chen et al. (2016), podem eliminar cargas em trabalhos
manuais, diminuir a probabilidade de lesões e melhorar a eficiência no trabalho. Objetivos: Os
exoesqueletos de membros inferiores permitem o repouso de coluna e a alternância postural
desses segmentos corporais, contudo poucos testes são realizados no ambiente de trabalho para
levantar as dificuldades de adaptação. Desta forma o objetivo deste estudo foi de apresentar os
testes realizados e levantar as dificuldades de sua utilização pelos operadores da linha de
montagem da empresa Hyundai Motor Brasil. Método: O estudo de caso foi dividido em três
etapas: a primeira foi pesquisa de fornecedores, seleção do tipo de produto e seleção do tamanho
dos exoesqueletos. A escolha do exoesqueleto de membros inferiores foi devido à observação
de processos que possibilitavam a alternância de posturas em pé e sentada. A segunda etapa foi
estudar e entender as características do produto para que pudesse ser implementado na linha e
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iniciar a terceira etapa, os testes com os exoesqueletos. Resultados: Após a utilização, os
funcionários foram entrevistados e levantaram as principais dificuldades, as quais foram separas
em duas classificações: quanto ao uso do exoesqueleto e quanto à adaptação dele nos postos de
trabalho. Conclusão: Apesar de existirem estudos que apresentam os benefícios na utilização
dos exoesqueletos na reabilitação, a adaptação do seu uso nos processos produtivos na linha de
montagem automobilística não é simples, pois as características intrínsecas da produção devem
ser consideradas e influenciam na implementação dos dispositivos. Conclui-se que são
necessários testes em ambientes de trabalho com os exoesqueletos para que as dificuldades de
adaptação sejam levantadas, para uma posterior implementação definitiva dos dispositivos, de
modo que a satisfação dos trabalhadores seja positiva e aumente o conforto.

PALAVRAS-CHAVE: indústria 4.0; exoesqueleto; ergonomia.

ABSTRACT
Introduction: Inserted in Industry 4.0, the exoskeleton is an electromechanical or mechanical
structure that combines the shape and functions of the human body, working in parallel with it.
According to Chen et al. (2016), exoskeletons can be classified according to the segments of
the human body supported by the structure. The authors classify exoskeletons of upper limbs,
lower limbs, whole body and exoskeletons of joint support. This article focuses on the use of
lower limb exoskeletons, which according to Chen et al. (2016), can eliminate loads in manual
work, decrease the likelihood of injuries and improve work efficiency. Objectives: exoskeletons
of lower limbs allow spine rest and postural alternation of body segments; however few tests
are performed in the work environment to raise the difficulties of adaptation. Thus, the objective
of this study was to present the tests carried out and to raise the difficulties of their use by the
assembly line operators of the company Hyundai Motor Brasil. Method: The case study was
divided into three stages: the first was researching suppliers, selecting the type of product and
selecting the size of the exoskeletons. The choice of the lower limb exoskeleton was due to the
observation of processes that made it possible to alternate standing and sitting postures. The
second stage was to study and understand the characteristics of the product so that it could be
implemented in the line and start the third stage, tests with exoskeletons. Results: After use,
employees were interviewed and raised the main difficulties, which were separated into two
classifications: regarding the use of the exoskeleton and how to adapt it in the work stations.
Conclusion: Although there are studies that present the benefits in the use of exoskeletons in
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rehabilitation, the adaptation of their use in the production processes in the automobile assembly
line is not simple, since the intrinsic characteristics of the production must be considered and
influence the implementation of the devices. It is concluded that tests in work environments
with exoskeletons are necessary for the adaptation difficulties to be raised, for a later definitive
implementation of the devices, so that the workers' satisfaction is positive and increases the
comfort.
KEYWORDS: industry 4.0; exoskeleton; ergonomics.

1. INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0, também chamada de Manufatura Avançada, Indústria do Futuro e
Fábrica Inteligente, se caracteriza pela integração dos processos produtivos com o ambiente
virtual, por meio de modernas tecnologias, como Comunicação Máquina-Máquina, Big Data,
Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Armazenamento em Nuvem, Robótica Avançada e
outras (Bortoluci, 2018).
Inserido na indústria 4.0, o exoesqueleto é uma estrutura eletromecânica ou mecânica
que combina a forma e as funções do corpo humano, trabalhando em paralelo com ele. Pode
exercer função mecânica ou de sistema de controle, com o objetivo de aumentar a potência
humana, de reabilitar, ou realizar interações hápticas (Anam e Al-Jumaily, 2012). Segundo
Chen et al. (2016), os exoesqueletos podem ser classificados de acordo com os segmentos do
corpo humano suportados pela estrutura. Desta forma, os autores classificam como
exoesqueletos de membros superiores, exoesqueletos de membros inferiores, exoesqueletos de
corpo inteiro e exoesqueletos específicos de suporte articular.
Os exoesqueletos de membros inferiores são chamados comumente no mercado
internacional por wearablechair, chairlesschair, kneeexoskeleton, ou cadeira vestível, a qual
permite que as pessoas andem, permaneçam em pé ou sentem, utilizando o exoesqueleto. Desta
forma, o presente artigo foca a utilização dos exoesqueletos de membros inferiores, que
segundo Chen et al. (2016), podem eliminar cargas em trabalhos manuais, diminuir a
probabilidade de lesões e melhorar a eficiência no trabalho. O que está de acordo com o Manual
de Aplicação da Norma Regulamentadora NR 17, publicado pelo Ministério do Trabalho em
2002, o qual destaca a importância de alternar a postura em pé e sentada. Segundo o manual, a
alternância postural permite a alternância de utilização dos músculos, vide que os músculos
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utilizados para manter a postura em pé são diferentes da musculatura utilizada para manter a
postura sentada (MTE, SIT, 2002).

2. OBJETIVO

Na etapa de projeto de modificações e alterações das condições do trabalho da Análise
Ergonômica do Trabalho, o analista em ergonomia deve propor melhorias que visem tanto a
produção, quanto à saúde (MTE, SIT, 2002), levando em consideração a análise das posturas
exigidas e as possíveis variações ao longo de determinada atividade no trabalho (Abrahão et al.,
2009), desta forma o exoesqueleto pode ser uma opção de melhoria, pois é sabido dos benefícios
do seu uso para o corpo humano.
Os exoesqueletos membros inferiores permitem o repouso de coluna e a alternância
postural desses segmentos corporais, contudo poucos testes são realizados no ambiente de
trabalho para levantar as dificuldades de adaptação (Chen et al., 2016). Desta forma o objetivo
deste estudo foi de apresentar os testes realizados e levantar as dificuldades sobre a utilização
do wearablechair ou exoesqueleto de membros inferiores pelos operadores da linha de
montagem da empresa Hyundai Motor Brasil.

3. METODOLOGIA

O presente estudo de caso foi dividido em três etapas, a primeira delas foi a pesquisa de
fornecedores, seleção do tipo de produto e seleção do tamanho dos exoesqueletos. A escolha
do exoesqueleto de membros inferiores partiu devido à observação de processos que
possibilitavam a alternância de posturas em pé e sentadas.
A segunda etapa foi para estudar e entender as características do produto para que
pudesse ser implementado na linha e iniciar a terceira etapa, os testes com os exoesqueletos.

4. SELEÇÃO DO TAMANHO

O fornecedor selecionado apresentou 5 recomendações, que variavam de acordo
com as estaturas corporais, apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1. Tamanhos disponíveis de exoesqueleto de membros inferiores.
Tamanho
2 GG
GG
G
M
P

Medidas (altura)
183 cm ou mais
174 cm a 182 cm
164 cm a 173 cm
155 cm a 163 cm
145 cm a 154 cm

Devido à utilização ser realizada exclusivamente pelo gênero masculino, foram
adquiridos aleatoriamente dois tamanhos de exoesqueletos:
1) G: recomendado para pessoas de 164 cm até 173 cm de altura;
2) GG: recomendado para pessoas de 174 cm até 182 cm de altura.

4.1. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A estrutura possui 2 hastes metálicas com braços articulados de Alumínio 7075,
que permitem a movimentação das articulações de joelhos e quadris. O material do
tecido é Poliéster e Cordura, com almofadas em Polietileno, apresenta regulagem com
velcro na cintura e panturrilhas e regulagem com presilhas nas coxas (Dados
disponibilizados pelo fornecedor). Os pés possuem capa de borracha. Segundo o
fornecedor, ambos tamanhos suportam até 120 kg.

4.2. TESTES

A fase de testes foi realizada em três etapas, totalizando uma amostra de 30
pessoas. Na primeira etapa, em agosto de 2016, os exoesqueletos foram testados pela
equipe de engenharia (5 pessoas), com o intuito de entender o funcionamento, utilização
e efetividade e possíveis riscos da utilização do produto. Os testes foram realizados
primeiramente na Sala de Materiais, com estudo das instruções de uso e vestimenta.
Após a aprovação da engenharia, entre setembro de 2016 e outubro de 2016,
ocorreu o segundo teste, que foi na Linha de Montagem do Motor. Esta linha foi
escolhida, porque os operadores trabalhavam de frente com bancadas, na postura em pé.
Primeiramente houve um breve treinamento com os líderes de time e líderes de grupo
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(aproximadamente 20 a 30 minutos), que passaram as informações aos operadores.
Também foi elaborada uma instrução interna de uso. O teste foi realizado com 15
pessoas, que vestiram o exoesqueleto de uma até duas horas, não consecutivas, de
segunda a sexta-feira.
O segundo teste foi realizado entre os meses de janeiro e março de 2018, com
10 pessoas, 5 que exercem função administrativa, escolhidas aleatoriamente, e 5
trabalhadores experientes da produção. Na produção os testes ocorreram em 3 linhas
diferentes: Linha de Montagem de Portas, Linha de Montagem Final 1 e Linha de
Montagem Final 2. A utilização do exoesqueleto na terceira etapa de testes foi de 10 a
30 minutos por pessoa.

5. RESULTADOS

Após a utilização dos exoesqueletos, os funcionários foram entrevistados e
levantaram as principais dificuldades, as quais foram separas em duas classificações:
quanto ao uso do exoesqueleto e quanto à adaptação dele nos postos de trabalho (Tabela
2).
Tabela 2. Dificuldades apontadas durante e após o uso do exoesqueleto.
Classificação

Quanto
uso

ao

Quanto
à
adaptação no
processo

Detalhes
Aprender a vestir e encaixar as cintas.
Sensação de calor.
Sensação de desequilíbrio ao sentar.
Desconforto em relação ao encaixe nos glúteos.
Ao andar, os pés de borracha podiam bater no chão.
Risco de os pés de borracha enroscarem no sapato.
Cansaço em membros inferiores ao permanecer sentado.
Restrição na movimentação juntamente com a linha, quando na postura sentada.
Dificuldade para encaixar os pés de borrachas nos postos de trabalho em que o
carro avança em cima da esteira.
Risco de enroscar os pés de borracha no vão da esteira.
Restrição no alcance na linha de montagem de portas.
Substituição por bancos.

Fonte: entrevista com os trabalhadores (Elaboração própria).

Em relação ao uso do dispositivo, os sete desconfortos relatados de imediato
pelas pessoas que utilizaram foi a dificuldade para vestir e encaixar as cintas, quanto ao
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ajuste, principalmente em panturrilhas e cintura, vide que, nas linhas produtivas, a cada
hora ocorre o revezamento entre os postos de trabalho e a troca do exoesqueleto entre
os operadores; sensação de calor durante a movimentação na linha de produção, com
relato de suor na região abdominal e em panturrilhas; sensação de desequilíbrio ao
sentar; sensação de instabilidade e dor na região de glúteos ao sentar; os pés de borracha
podem encostar no chão ou enroscar no calçado ao andar; cansaço em membros
inferiores ao permanecer sentado no exoesqueleto (região dos quadríceps direito e
esquerdo).
Em relação aos processos produtivos de montagem, foram levantadas cinco
dificuldades. A primeira foi a restrição que o exoesqueleto gera no acompanhamento do
avanço do carro na linha de montagem, principalmente na montagem das portas, vide
que as peças avançam em um trilho e a pessoa permanece na postura estática de
membros inferiores, quando sentado. A segunda foi em relação ao avanço da esteira na
Linha de Montagem da Final 2, o trabalho ocorre nas laterais do carro, e ao sentar com
o exoesqueleto, pode ocorrer de um dos pés ficar fora da esteira, ou os dois. Para os
trabalhos que ocorrem em cima da esteira, pode ocorrer de pés de borracha encaixarem
nos vãos da mesma, o que aumenta a instabilidade na postura sentada, não há o risco de
queda, contudo para as pessoas que não estão adaptadas ao aparelho, pode ser um fator
que gera insegurança. Na linha de montagem das portas, a postura sentada não foi viável,
devido ao alcance, que condiciona flexão de tronco próximo de 45º. Outro ponto
levantado durante os testes foi a opção de substituir a utilização do exoesqueleto por
bancos em postos de trabalho em que há a opção de realizar as atividades na postura em
pé e sentada e permitam a presença de assentos.

6. CONCLUSÃO

O presente artigo apresentou as dificuldades da adaptação do exoesqueleto de
membros inferiores no processo de montagem automobilística, através de testes
realizados com dois tamanhos diferentes. Apesar de existirem estudos que apresentam
os benefícios na utilização dos exoesqueletos na reabilitação (McGibbon et al., 2017;
Villa-Parra et al., 2015; Lo e Xie, 2012), a adaptação do seu uso aos processos
produtivos na linha de montagem automobilística não é tão simples, pois às
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características intrínsecas à produção (como avanço automático da linha, avanço
automático da esteira, desníveis do piso e revezamento entre processos) devem ser
consideradas e influenciam na implementação dos dispositivos.
Igualmente a Chen et al. (2016) conclui-se que são necessários mais testes em
ambientes de trabalho com os diversos tipos de exoesqueletos para que as dificuldades
de adaptação sejam levantadas, assim como as mostradas no presente estudo, para uma
posterior implementação definitiva dos dispositivos, de modo que a satisfação dos
trabalhadores seja positiva e haja ganhos de conforto, bem estar no trabalho e,
consequentemente, ganhos de produtividade.
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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo identificar a contribuição dos pesquisadores brasileiros
em Ergonomia e Fatores Humanos no 20° Congresso da Associação Internacional de
Ergonomia (IEA 2018). Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliométrica nos 10 volumes
dos anais do referido congresso. Ao todo, foram identificados 108 estudos com ao menos um
autor vinculado à uma instituição brasileira e um total de 281 pesquisadores envolvidos nas
pesquisas. A área temática com maior número de publicações (44) foi a “Ergonomics in Design,
Design for All, Activity Theories for Work Analysisand Design, Affective Design”. Ainda, 73
estudos apresentaram contribuição prática com enfoque em análise. A abordagem física foi
tratada por 48 estudos, enquanto cognitiva por 32 e organizacional por 39. Traçar um panorama
sobre as contribuições brasileiras no cenário internacional permite identificar as áreas
exploradas, as possibilidades de intercâmbio entre os esforços científicos existentes e futuros.

PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia; Pesquisa; Brasil.

ABSTRACT
This study aimed to identify the contribution of Brazilian researchers in Ergonomics and
Human Factors at the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018).
For that, a bibliometric research was carried out in the 10 volumes of the congress’ annals. A
total of 108 studies were identified with at least one author linked to a Brazilian institution and
a total of 281 researchers involved in the research. The thematic area with the largest number
of publications (44) was “Ergonomics in Design, Design for All, Activity Theories for Work
Analysis and Design, Affective Design”. In addition, 73 studies made a practical contribution
with focus on analysis. The physical approach was addressed by 48 studies, while cognitive by
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32 and organizational by 39. Tracing an overview of Brazilian contributions on the international
stage allows to identify the areas explored, the possibilities for exchange between existing and
future scientific efforts.

KEYWORDS: Ergonomics, Research, Brazil.

1. INTRODUÇÃO
A informação é a chave da pesquisa científica, assumindo papel fundamental para as
mudanças nas formas de trabalho e tecnologias quando aliada a matéria-prima e capital
(QUEIROZ ET AL., 2015). Esse fato é ressaltado no 20° Congresso da Associação
Internacional de Ergonomia (IEA 2018), um dos principais eventos da área da Ergonomia e
Fatores Humanos, realizado em agosto de 2018. Essa oportunidade é o momento no qual uma
grande e diversa comunidade de cientistas e profissionais interessados da área encontram-se
para trocar resultados de pesquisa e boas práticas, discutindo e identificando questões
importantes sobre o estado e o futuro da comunidade (BAGNARA ET AL., 2018), assim como
o presente evento.
Em 2018, foram mais de 1643 trabalhos submetidos ao IEA 2018, sendo 1010
selecionados, de 80 países. Destes, praticamente metade dos trabalhos foram da Europa e
demais dos outros continentes, sendo a Ásia a mais numerosa, seguida pela América do Sul,
América do Norte, Oceania e África (BAGNARA ET AL., 2018). O Brasil esteve representado
por 108 trabalhos, sendo o mais numeroso dentre os países da América do Sul.
Contudo, supor que o conhecimento proveniente das informações verificadas é
desprovido de problemas e maior necessidade de investigação não condiz com a realidade da
pesquisa acadêmica (CHUEKE; AMATUCCI, 2015). Até mesmo porque o avanço da
humanidade impõe constante desafios ao campo da pesquisa científica. E a visão após o XX
IEA reforça isso, a necessidade de criatividade para enfrentar os novos desafios. Ao verificar
os trabalhos publicados, percebe-se a atmosfera na qual não há muitas certezas bem
estabelecidas, mas sim uma abundância de dúvidas e questões abertas (BAGNARA ET AL.,
2018).
Para lidar com essas necessidades, os pesquisadores devem contar com os
conhecimentos anteriores visando alcançar um avanço no processo de geração de novos
conhecimentos e, com isso, fomentar o desenvolvimento da soluções e inovações pertinentes
as demandas identificadas e em constante mudança. E, para auxiliar nesse processo, os estudos
bibliométricos são uma importante ferramenta. A bibliometria busca estudar a produção de
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artigos de certo campo de saber, mapeando as comunidades acadêmicas e identificando as redes
de pesquisadores e suas motivações (CHUEKE & AMATUCCI, 2015).
Acreditando nessa relevância, este artigo visa identificar a contribuição dos
pesquisadores brasileiros em Ergonomia e Fatores Humanos no IEA 2018, tendo como base de
dados os Anais do referido evento. Entende-se que os trabalhos publicados em tal evento
oferecem um panorama significativo das formas de estudo e práticas da Ergonomia no Brasil e
sua análise elucidará importantes caminhos a serem percorridos e parcerias possíveis de serem
realizadas.

2. MÉTODO DE TRABALHO
O presente estudo está caracterizado como um estudo bibliométrico (MARCONI;
LAKATOS, 2009), no qual foi realizada uma pesquisa referente aos trabalhos de pesquisadores
brasileiros nos Anais do 20° Congresso Internacional de Ergonomia (IEA 2018). Os Anais do
referido evento é composto por 10 volumes, intitulados segundo Figura 1. O critério de busca
estabelecido foi o país da instituição a qual os autores estão vinculados, não importando a
hierarquia do mesmo na autoria do trabalho.

Figura 1: Temas dos Anais do 20° Congresso Internacional de Ergonomia
Vol. Título

I

Healthcare Ergonomics

II

Safety and Health and Slips, Trips and Falls

III

Musculoskeletal Disorders

IV

Organizational Design and Management
(ODAM), Professional Affairs, Forensic

ISBN

ISBN

978-3-319-

978-3-319-

96088-3
ISBN

978-3-319-

96082-1
ISBN

6

10

6

978-3-319-

96079-1

Work with Computing Systems (WWCS), 96076-0
Process control

artigos

96097-5

Human Simulation and Virtual Environments, ISBN
V

N°

ISBN

11

978-3-3193

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

Transport Ergonomics and Human Factors
VI

(TEHF), Aerospace Human Factors and
Ergonomics
Ergonomics in Design, Design for All, Activity

VII

Theories for Work Analysis and Design,
Affective Design
Ergonomics

VIII

and

Human

Factors

ISBN

97

978-3-319-

96073-9

ISBN

978-3-319-

96070-8

6

44

in

Manufacturing, Agriculture, Building and ISBN

978-3-319-

Construction, Sustainable development and 96067-8

17

Mining
Aging, Gender and Work, Anthropometry,
IX

Ergonomics for Children and Educational
Environments

ISBN

978-3-319-

96064-7

4

Auditory and Vocal Ergonomics, Visual
X

Ergonomics,
Ergonomics,

Psychophysiology
Ergonomics

in

in ISBN

978-3-319-

Advanced 96058-6

1

Imaging

O resultado final da seleção encontra-se em um banco de dados composto por 108
artigos (Apêndice A) relacionados as áreas temáticas que dão título aos volumes do Anais. Os
artigos descritos no referido apêndice estão codificados para facilitar sua referência no decorrer
deste trabalho. Estes artigos incluem pesquisadores brasileiros independente da hierarquia da
autoria. Desse modo, artigos em que o primeiro autor é de outra nacionalidade foram
contabilizados, pois acreditamos que o intercâmbio entre as instituições é também um
indicativo do modo como os pesquisadores brasileiros tem se posicionado dentro da área.
Assim, embasado nas informações obtidas nos artigos selecionados, foi realizada uma
categorização dos mesmos nos seguintes aspectos: número de autores, instituições envolvidas,
programas de pós-graduação envolvidos, setores de aplicação da pesquisa, principal
contribuição apresentada, entre outros dados relevantes para discussão.

3. RESULTADOS
Os 108 artigos selecionados contam com 281 pesquisadores brasileiros como autores.
Seis artigos contam com autoria de apenas um pesquisador (cód. 41, 50, 58, 62, 74, 79) e o
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artigo com maior número de autores contém 15 pesquisadores, todos da Universidade de São
Paulo (cód. 19).
No que tange a distribuição geográfica desses autores (Figura 2), considerando a
instituição a qual estão vinculados, verifica-se uma predominância de autores estabelecidos na
Região Sudeste (56,9%), sendo São Paulo o Estado de maior contribuição, com 76
pesquisadores, seguido do Rio de Janeiro, com 55 autores. A Região Sul (30,9%) ocupa a
segunda posição, com Santa Catarina correspondendo a 39 pesquisadores. Na sequência, Paraná
com 33 autores e Rio Grande do Sul com 15 profissionais. Na Região Nordeste (9,3%), destacase Pernambuco, com 14 pesquisadores, seguido de Sergipe e Paraíba, ambos com 7 autores
cada. Distrito Federal é o Estado da Região Centro-Oeste com maior número de autores (5),
seguido de Mato Grosso do Sul com 2 pesquisadores participantes. A Região Norte teve
somente a participação de um pesquisador/instituição, que contribuiu com dois trabalhos (cód.
75 e 76).

Figura 2: Distribuição dos autores segundo Regiões do Brasil
Norte
Centro-Oeste
Nordeste
Sul

Sudeste

1
7
26
87
160

As instituições às quais pertence o primeiro autor de cada trabalho foram contabilizadas.
Verificou-se 47 instituições diferentes entre os 92 trabalhos que correspondem ao total de
estudos com primeiros autores distintos. Destas, os números de trabalhos para cada instituição
variaram de 8 a 1, sendo a Universidade Federal do Rio de Janeiro ocupando a primeira posição
(Tabela 1).
Trinta e duas instituições tiveram somente um primeiro autor identificado, sendo que
destas 5 são empresas de diferentes setores (p.e., aviação e indústria de móveis), 2 representam
instituições de indústria e comércio no País (Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial). Ainda, instituições internacionais também foram identificadas,
como, por exemplo University of Lyon (cód. 31, 60) e Universidad de Guadalajara (cód 71).
Cabe ressaltar que as instituições internacionais identificadas representam artigos que contam
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com pesquisadores brasileiros, evidenciando a presença de intercâmbio entre países para a
pesquisa.

Tabela 1: Instituições participantes segundo primeiro autor
N°
Instituição

primeiros
autores

Universidade Federal do Rio de Janeiro

8

Universidade Federal de Santa Catarina

7

Universidade de São Paulo e Universidade Federal de São Carlos

6

Universidade do Estado de Santa Catarina

5

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Universidade de
Brasília

4

Universidade de Campinas, Universidade Federal de Pernambuco,
Universidade Federal de Paraná e Universidade Federal do Rio Grande 3
do Sul
Universidade do Estado de Minas Gerais, Universidade Federal de
Minas Gerais, Universidade Federal de Sergipe e University of Lyon

2

O intercâmbio entre pesquisadores e instituições é fundamental no intuito de promover
a troca de conhecimentos e experiências, enriquecendo os estudos e contextos de trabalho.
Sendo assim, foi identificado que 63 artigos foram desenvolvidos por pesquisadores da mesma
instituição (58,3%), 29 trabalhos foram realizados através de intercâmbio entre instituições
brasileiras (26,9%) e 16 artigos foram desenvolvidos em parceria entre pesquisadores de
instituições brasileiras e internacionais (14,8%). A Tabela 2 ilustra quais são os artigos referidos
a cada categoria.

Tabela 2: Instituições participantes
Categoria

N°

Códigos

artigos
Apenas
instituição

uma

63

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 19 ,20 , 22, 23, 25,
26, 28, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
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48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70,
72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 96, 99,
101, 104, 106, 107, 108
Intercâmbio

entre

instituições

8, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 35, 38, 49, 55, 56, 57, 68,
29

brasileiras
Intercâmbio

105
entre

instituições
brasileiras

69, 75, 76, 78, 83, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98,

e

16

14, 21, 27, 29, 31, 34, 46, 47, 60, 63, 64, 71, 95, 100,
102, 103

internacionais

As diferentes áreas temáticas abordadas no 20° IEA, e que compõem os 10 volumes de
seus Anais, são ilustradas na Figura 1 (sessão Método de Pesquisa). Nota-se uma das áreas com
um expressivo número de artigos acima das demais: Ergonomics in Design, Design for All,
Activity Theories for Work Analysis and Design, Affective Design, com 44 artigos (40,7%).
Destes, nove trabalhos podem ser classificados somente como pesquisa teórica, sem o uso de
dados empíricos (cód. 70, 76, 79, 81, 82, 88, 90, 102, 108). Quatro desses trabalhos estão
focados na temática de Projeto e Produto, conjuntamente com um contexto constante nos
trabalhos dessa área, a acessibilidade. No total, a temática de Projeto e Produto está presente
em 20 artigos dessa área do evento.
Nascimento et al. (2018), buscou criar uma lista de recomendações de acessibilidade
para projetar interfaces gráficas de usuário para jogos baseados em portadores de Síndrome de
Down. Nakayama e Martins (2018) desenvolveram diretrizes projetuais que aprimoram e
otimizam o processo de design de roupas com foco em pessoas com mobilidade reduzida.
Tavares et al. (2018) visaram contribuir com a melhoria dos estudos sobre o design inclusivo
voltados para pessoas com paralisia cerebral e, indiretamente, outras disfunções motoras,
identificando tecnologias assistivas que facilitam o acesso computacional a esse público.
Usando dados empíricos e com proposta de intervenção aplicada, Azevedo et al. (2018)
apresentaram o desenvolvimento de um espirômetro para uso de crianças com deficiência visual
em nos atendimentos de fisioterapia respiratória, focando na atratividade do mesmo para a
criança, simplificação do uso pelos fisioterapeutas e baixo custo para as instituições. A temática
da acessibilidade está presente em 13 trabalhos nessa categoria do evento, e envolve estudos
voltados, por exemplo, a preocupação com o design para usuários idosos (cód. 70, 81, 91) e a
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análise de espaços construídos no que tange a facilidade de locomoção das pessoas com
mobilidade reduzida (cód. 84, 85, 86, 89). Estudos de outras categorias do evento também
preocuparam-se com design para usuários idosos, como o cód. 36, vinculado à categoria Aging,
Genderand Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments.
Outras análises realizadas neste estudo bibliométrico foram: (i) em relação à
contribuição teórica, prática envolvendo análise ergonômica ou prática envolvendo intervenção
ergonômica; (ii) em relação à abordagem física, cognitiva ou organizacional; (iii) setor de
aplicação dos estudos. A Tabela 3 apresenta os resultados das informações analisadas e percebese que a maioria dos estudos apresentam contribuição prática, desenvolvendo e aplicando
ferramentas e métodos de análise ergonômica e apresentando recomendações de melhoria nos
setores analisados. No entanto, apenas 10 estudos aprofundam e discutem intervenções
ergonômicas realizadas. Destes, dois estudos (cód. 23 e 34) ainda exploram a importância da
análise de custos pós intervenção ergonômica.
Em relação à abordagem dada aos estudos, percebe-se que 48 deles incluem abordagem
física em suas análises (sendo 29 com abordagem física exclusivamente). A abordagem física
preocupa-se com questões biomecânicas, anatômicas, antropométricas e fisiológicas (IEA,
2018) e foi precursora nos estudos ergonômicos. Já a abordagem cognitiva, segundo IEA
(2018), preocupa-se com os processos mentais (tais como percepção, tomada de decisão,
memória) e 32 estudos incluem tal abordagem. Por fim, a abordagem organizacional foca na
otimização do sistema sociotécnico (IEA, 2018) e 39 incluem tal abordagem.
Dentro os setores de aplicação dos estudos, destaca-se o setor de saúde, envolvendo
estudos em hospitais (cod. 3, 5, 19, 75, 89), com equoterapia (cod. 23, 106), dentre outros.

Tabela 3: contribuição, abordagem e setor a aplicação dos estudos analisados
N°

Análise

artigos
Teórica

25

Prática – análise

73

Prática – intervenção

10

Física

29

(ii)

Cognitiva

6

abordagem

Organizacional

16

Física – Cognitiva – Organizacional

6

(i)
contribuição
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Física – Organizacional

5

Física – Cognitiva

8

Cognitiva – Organizacional

12

Não se aplica

26

Não se aplica

19

Saúde

11

Educação

7

Transporte

6

Abate e processamento de carnes, setorelétrico

5

Agricultura, aviação, escritório, setoralimentação

4

Industriaquímica, setorpúblico

3

(iii) setor de Construção
aplicação

102

civil,

espaçopúblico,

esportes,

indústriaautomotiva, indústria de móveis, indústria de
eletrooueletrônico,

moda,

múltiplossetores,

2

reciclagem, designers
Construçãoplataformagás e petróleo, indústria de
cosmético, indútria de papel, industria de embalagens,
judiciário, mobilidadeurbana, navegaçãomarítima, 1
presídio, serviço de consultoria, serviçoestético,
serviçolimpeza, jóias, telecomunicações

4. CONCLUSÃO
Eventos científicos são importantes marcos para troca de informações e promoção de
conhecimento. O 20° Congresso da Associação Internacional de Ergonomia (IEA 2018) é um
exemplo, contanto com 1010 estudos publicados em 10 diferentes eixos temáticos. O presente
estudo teve como objetivo identificar a contribuição dos pesquisadores brasileiros e, através de
uma pesquisa bibliométrica encontrou 108 publicações com, ao menos, um autor vinculado à
uma instituição brasileira. O Brasil foi o país da América do Sul com maior número de
contribuições.
As 108 publicações foram analisadas quanto ao eixo temático, número de autores, local
das instituições dos autores (evidenciando parcerias nacionais e internacionais), estado de
origem e instituição do primeiro autor, contribuição do estudo (teórica, prática - análise, prática

Edição v 14 n 1 (2020) EDIÇÃO ESPECIAL

103

- intervenção), abordagem (física, cognitiva ou organizacional), setor de aplicação. Traçar um
panorama sobre as contribuições brasileiras no cenário internacional permite identificar as áreas
exploradas, as possibilidades de intercâmbio entre os esforços científicos existentes e futuros.
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RESUMO
O transporte rodoviário é de suma importância para a economia brasileira. Esse artigo teve
como objetivo geral definir o perfil antropométrico dos motoristas de caminhão no Brasil e
desenvolver uma tabela antropométrica, baseando-se na ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas). Foi realizado o levantamento de dados de 719 motoristas de caminhão
brasileiros. Através do tratamento estatístico, obteve-se a média, o desvio padrão e os percentis
5%, 20%, 80% e 95% de cada dimensão corporal analisada. Os valores encontrados foram
comparados com os descritos na literatura e serve de referência para estudos futuros.

PALAVRAS-CHAVE: antropometria; caminhoneiros; ergonomia; perfil antropométrico.

ABSTRACT
In Brazil, the road freight has a great importance in the economy. The objective of this work is
to define the anthropometric profile of the Brazilian truck drivers and to develop an
anthropometric table, based on ABNT (Brazilian Association of Technical Standards).
Anthropometric data were collected from 719 Brazilian truck drivers from all over the country.
Through the statistical treatment, the average, standard deviation and the percentiles 5%, 20%,
80% and 95% of each body dimension were obtained. The values found were compared with
those described in the literature and is the reference for future studies.

KEYWORDS: anthropometry; truck drivers; ergonomics; anthropometric profile.
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, o transporte de produtos é realizado em grande parte por meios rodoviários.
De acordo com a Confederação Nacional do Transporte em sua “Pesquisa Rodoviária CNT
2005” há 1.940.751 caminhões em circulação. Apesar de não haver exatidão nesses números, é
possível através deles ter ciência da quantidade de motoristas de caminhão no Brasil, partindo
do pressuposto de que haja ao menos um motorista para cada caminhão. Com isso, enfatiza- se
a importância quantitativa que a profissão passou a ter para a economia do país (KAPRON,
2012).
Características dessa atividade profissional, como por exemplo o ritmo intenso, poucas
pausas, permanência por longos períodos na posição sentada, demanda de atenção constante,
fatores externos que influenciam no bem-estar do trabalhador como por exemplo,
congestionamentos, poluição e a condição das estradas, além de questões socioeconômicas,
tornam a rotina do motorista estressante e desgastante (KILESSE, 2005; KAPRON, 2012).
O espaço restrito para realizar suas tarefas, a posição sentada e a atenção nos controles
do painel, no teto ou em outro local exigem do motorista a repetição de ações fundamentais
para conduzir o veículo de maneira adequada. As exigências motoras da profissão são
específicas, pois demandam que cabeça, tronco, membros superiores e inferiores, sejam usados
de forma coordenada durante a execução das atividades (KILESSE, 2005).
Os estudos ergonômicos têm como intuito a adaptação do trabalho ao homem, por meio
da análise da tarefa, da postura e das ações do trabalhador, suas exigências físicas e
psicológicas, visando reduzir a fadiga física e mental, ajustando um posto de trabalho
confortável e seguro e com isso aumentar a eficiência no trabalho (KILESSE, et al; 2006).
Considerando que posturas naturais do corpo e movimentos naturais são condições para
um trabalho eficiente, é imprescindível a adaptação do local de trabalho às medidas do corpo
humano. Para tanto, devem ser levantadas as medidas antropométricas (GRANDJEAN, 1998).
Assim como citado por Lopes (1996), conhecer as características do trabalhador através
de um levantamento do perfil deste, é essencial para desenvolver novos projetos. Por esse
motivo, esse artigo teve como objetivo geral definir o perfil antropométrico dos motoristas de
caminhão no Brasil, baseando-se na ABNT.

2. DESENVOLVIMENTO
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A presente pesquisa foi de caráter descritivo e quantitativo, onde foi realizado o
levantamento de dados antropométricos relacionados à media, desvio padrão e percentis da
amostra, caracterizando-se como um estudo quantitativo.
As medições foram realizadas na cidade de Curitiba-Pr e região metropolitana, por
fisioterapeutas, considerando o lado direito dos motoristas. Esses, estavam com vestimentas
leves e sem calçados e, receberam orientações sobre o estudo e o seu objetivo, no local da
medição.
Os equipamentos utilizados foram uma balança digital para verificação do peso em
quilogramas e o estadiômetro graduado em milímetros para obter as medidas antropométricas
na postura em pé e sentado. Após o término da coleta, os dados foram tabulados e tratados.
Participaram do estudo 719 motoristas de caminhão, empregados ou autônomos. A
quantidade de indivíduos foi estabelecida de acordo com a norma ISO 15535:2012 que
recomenda que o tamanho mínimo da amostra para um estudo antropométrico seja calculado
utilizando a medida corporal que apresente o maior coeficiente de variação de um estudo
anterior da mesma população e, no caso, foi utilizado o estudo intitulado: “Avaliação de fatores
ergonômicos em postos de trabalho de motoristas de caminhões utilizados no meio agrícola”,
de Kilesse et al (2006).
Considerando uma amostra com 95% de nível de confiança e 1,5% de erro percentual,
esta foi estabelecida através da equação (ISO 15535:2012):
1,96. 𝐶𝑉 2
) . 1,5342
𝑁= (
1,5
onde:
N = número de amostras necessárias;
1,96 = valor crítico de z, representando 95% de confiança;
CV = coeficiente de variação.
O coeficiente de variação utilizado como base para o cálculo foi referente ao
“comprimento do braço” do estudo citado acima, tendo este o valor de 9,1, obteve-se como
resultado o N = 333, conforme mostrado abaixo:
1,96.9,1 2
) . 1, 5342
𝑁=(
1,5
N = 333
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Todos os indivíduos estudados foram do sexo masculino. A idade dos motoristas variou de
20 a 81 anos, a média foi de 46 anos (DP = 12), sendo que as faixas etárias de 40 – 49 e 30 –
39 anos apresentaram maior número de indivíduos, com 29,01 % e 27,18 % respectivamente.
Entre os motoristas da amostra há uma menor proporção de jovens (6,48 %) e idosos (14,3 %).
Observou-se que a faixa etária predominante é de 40 a 49 anos (29,01%) seguidos por
idades de 30 a 39 anos (27,18%), corroborando com o estudo de Penteado et al. (2008), que
analisaram os dados de 400 motoristas de caminhão e verificaram que um grande número (40
%) tinha entre 40 a 49 anos, e 21 % com idades entre 30 e 39 anos. Em consonância, Palácio
et al. (2015) analisou motoristas acidentados por transporte de carga, onde a predominância era
de indivíduos de 40 a 44 anos (15,3 %). Apontamentos similares à outros estudos estão
presentes na literatura (SILVEIRA et al., 2005; MASSON, MONTEIRO, 2010).
Com relação à naturalidade dos motoristas, levando em consideração o local de nascimento,
46,71 % eram do Paraná, seguidos por São Paulo com 12,45 %, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul com 11,33 % e 8,67 %, respectivamente.
O tempo de profissão dos motoristas variou de 3 meses a 61 anos, sendo que 29,84 %
trabalham nessa área entre 10 e 20 anos e 22,45 % entre 5 e 10 anos.
No que se refere à escolaridade, de acordo com os dados levantados, 33,62 % concluíram
o ensino médio; 31,77 % possuem ensino fundamental completo e 25,39 % não terminaram o
ensino fundamental. Comparado ao levantamento realizado por Kilesse et al. (2006), esse
número foi de 50 %, o que demonstra que um aumento significativo da escolarização dessa
profissão.
Foi avaliado também o índice de massa corporal (IMC), que é utilizado para relacionar se
o peso corporal está adequado à altura do indivíduo, através da fórmula: IMC = Peso (em kg)
dividido pelo quadrado da estatura (em metros). O resultado é então classificado em IMC
normal (entre 18,5 a 24,9kg/m2), sobrepeso (25,0 a 29,9kg/m2) ou obesidade (> 30kg/m²)
(REZENDE, 2010). Kilesse (2005) observou que 36 % dos motoristas que participaram da sua
pesquisa foram diagnosticados com sobrepeso, que na classificação atual é comparável ao préobesidade, e 19 % apresentavam quadro de obesidade. Comparando ao estudo atual, tendo
como base o cálculo do IMC, cerca de 43 % dos indivíduos apresentam pré-obesidade e 30,92
% podem ser considerados com obesidade grau I, conforme demonstrado no gráfico 1.

Gráfico 1 - Distribuição da amostra relacionado à classificação de IMC.
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Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2001, algias
em coluna, tendões e articulações atingem 35 % dos motoristas enquanto 80,5 % dos motoristas
já experimentaram dor nas costas ou coluna. Assim como Penteado et al. (2008) cita que 67,75
% dos motoristas referiram problemas constantes ou ocasionais de postura.
A permanência prolongada na mesma posição, o aumento da jornada de trabalho e a
impossibilidade de pausas espontâneas, associadas ao mobiliário e equipamentos que não
permitem conforto, são fatores determinantes para ocorrência de doenças do trabalho
(TODESCHINI, 2008). Com o objetivo de diminuir esses desconfortos, a antropometria pode
ser considerada uma das ferramentas básicas para análise e projeto de todo entorno físico
relacionado aos seres humanos (PHEASANT e HALESGRAVE, 2006).
Esses estudos reforçaram a motivação em conhecer o perfil antropométrico da população em
questão.
Quanto às variáveis antropométricas, o valor no estudo de Kilesse et al. (2006) para a
estatura do percentil 95 % foi de 181,0 cm, enquanto por Fragoso et al. (2015) foi de 185,5 cm,
que foi semelhante ao do presente estudo (184,01 cm). Quanto à estatura do percentil 5 %, os
resultados entre esse estudo e o de Kilesse et al. (2006) foram similares, obtendo-se os valores
de 160,43 e 159,0 cm respectivamente.
Na Tabela 1, são apresentados a média e desvio padrão das dimensões corporais
estudadas, bem como o valor dos percentis 5 %, 20 %, 80 % e 95 % da amostra em questão. Os
resultados mostram que 5 % dos motoristas tem estatura abaixo de 160,43 cm, como indicado
no cálculo do percentil 5 % para esta variável, enquanto 5 % apresentaram estatura acima de
184,01 cm, segundo o percentil 95 %. Sendo assim, 90 % dos trabalhadores estariam com
estatura entre 160,00 e 184,01 cm. A mesma análise é considerada para as demais variáveis
descritas na tabela 1.
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Tabela 1 – Média, Desvio Padrão e Valor dos percentis 5 %, 20 %, 80 % e 95 % das variáveis
antropométricas analisadas na posição em pé e sentado.

Percentis
(cm)
Medidas corporais
Peso (em KG)

Média
(cm)

Desv. padrão
(cm)

5%

20%

80%

95%

89,25

16,49 62,04

75,4 103,1 116,46

Estatura

172,22

7,15 160,43

166,22 178,22 184,01

Altura Olho-chão

159,37

7 147,83

153,5 165,25 170,92

Altura Ombro-chão

143,81

6,97 132,31

137,96 149,67 155,31

Altura linha mamilar

125,76

6,06 115,76

120,67 130,85 135,76

Altura apêndice xifoide

121,51

5,91 111,76

116,55 126,48 131,27

Altura Cotovelo-chão

107,6

5,63 98,32

102,88 112,33 116,89

Altura Punho-chão

84,77

4,78 76,89

80,76 88,78 92,65

Altura Prega polegar-chão

80,34

4,7 72,59

76,39 84,28 88,08

Altura do pubis

82,76

5,19 74,2

78,4 87,11 91,31

Altura dos joelhos

44,75

5,56 35,58

40,09 49,42 53,92

Comprimento do braço

37,96

2,72 33,48

35,68 40,24 42,44

47,9

3,08 42,82

45,31 50,49 52,98

35,91

2,22 32,25

34,05 37,77 39,56

49,9

4,39 42,66

46,22 53,59 57,14

Largura do tronco

35,76

3,01 30,79

33,23 38,29 40,72

Largura do Quadril em pé

36,77

2,82 32,12

34,4 39,14 41,42

Assento - cabeça

84,56

4,22 77,59

81,01 88,11 91,53

72,3

4,63 64,65

68,41 76,19 79,94

Assento - Ombro

57,68

3,84 51,35

54,46 60,91 64,02

Assento-altura mamilar

39,53

3,58 33,62

36,52 42,54 45,45

Assento-apêndice xifoide

35,69

3,24 30,34

32,97 38,41 41,04

Assento-cotovelo

21,39

3,33 15,89

18,59 24,18 26,88

Assento-Altura da coxa

15,83

2,62 11,51

13,63 18,02 20,14

Altura pé-fossa poplítea

44,14

2,44 40,12

42,09 46,19 48,16

Sacro - poplítea

48,02

4,15 41,18

44,53

Poplítea-extremidade do Joelho

15,45

2,56 11,22

13,3 17,61 19,68

Comprimento do pé

26,17

1,5 23,7

24,91 27,43 28,65

Largura do Pé

10,48

0,93 8,94

9,7 11,27 12,02

Cotovelo-extremidade do dedo
indicador
Cotovelo-prega polegar
Largura dos ombros

Assento - olho

51,5 54,86
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Largura do quadril (sentado)

40,15

3,71 34,02

37,03 43,26 46,27

Profundidade do abdomen (sentado)

29,29

4,85 21,29

25,22 33,36 37,29

101,92

12,36 81,53

91,54 112,31 122,32

Circunferência abdominal

Comparando-se as demais medidas do percentil 95% encontradas no estudo de Fragoso
et al. (2015), os achados que mais se assemelham aos desse estudo são a largura do quadril
(37,1 e 41,42 cm respectivamente); comprimento do pé (26,4 e 28,6 cm) e largura do pé (10,2
e 12,2 cm). Já no que se refere ao percentil 5 %, os valores encontrados nessa pesquisa se
assemelham mais aos do estudo de Kilesse (2005), onde os resultados foram similares para a
medida da altura do ombro (132,31 cm no presente estudo e 130 cm para Kilesse (2005)) e do
comprimento do braço (33,48 cm e 32 cm, nessa ordem).

4. CONCLUSÕES

Além de traçar um perfil dos caminhoneiros e da elaboração de uma tabela com os
valores dos percentis 5%, 20%, 80% e 95 % para as diversas dimensões corporais analisadas
dos motoristas de caminhão do Brasil, este estudo permitiu concluir que os dados encontrados
corroboram, em sua maioria, com os demais encontrados na literatura existente. Este artigo
serve de base para referência de uma tabela antropométrica brasileira em estudos ergonômicos
futuros.
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RESUMO
Este texto trata de um projeto corporativo de ergonomia realizado em um parque de usinas
termelétricas (UTE) que teve como objetivos promover melhoria do desempenho e das
condições de trabalho, além de ampliar a percepção dos trabalhadores sobre ergonomia. A
análise dos resultados parciais de 25 Análises Ergonômicas do Trabalho (AET) realizadas em
5 UTE foi feita a partir da análise de conteúdo de 100 relatórios de projeto, propondo-se uma
estrutura de categorias de análise de AET para as seguintes dimensões: problemas identificados,
causas diagnosticadas e ações planejadas. Esta categorização evidenciou como resultado do
projeto a ampliação da abrangência das intervenções ergonômicas no parque termelétrico.
Observou-se a importância da metodologia integradora e participativa adotada. Também foram
identificadas oportunidades de melhoria do programa corporativo relacionadas à atuação dos
comitês de ergonomia e ao alinhamento entre as ações ergonômicas e as de segurança e saúde
ocupacional, entre outras.

PALAVRAS-CHAVE: macroergonomia; análise ergonômica do trabalho (AET);
projeto corporativo de ergonomia; ergonomia participativa.

ABSTRACT
The corporate ergonomics project discussed in the present paper was carried out in thermal
power plants. This project aimed to improve performance and working conditions, beyond to
expanding worker’s perception about the contributions of participatory ergonomics. The sample
consists of 25 ergonomics analysis reports, carried out in 5 thermoelectric plants. It was carried
out a content analysis of 100 project reports, proposing a structure of categories for the
following dimensions: identified problems, diagnosed causes and planned actions. This
categorization showed, as a result of the project, the scope expansion of ergonomics
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interventions in these thermoelectric plants. Evidences of importance of the adopted integrative
and participatory methodology was observed. Opportunities for improving the corporate
ergonomics program were also identified. These were mainly related to the performance of the
ergonomics committees and the integration of participatory ergonomics into other programs for
continuous improvement of occupational health and safety, quality and productivity.

KEYWORDS: macroergonomics; ergonomics analysis; corporate ergonomics projects;
participatory ergonomics.

1.

INTRODUÇÃO

A empresa de energia de que trata este texto possui há mais de 10 anos um programa
corporativo de ergonomia, incluindo ações de capacitação, constituição de comitês locais de
ergonomia nas Unidades Operacionais (UO), estabelecimento de indicadores, procedimentos,
desenvolvimento de software de apoio à gestão de ações de ergonomia, entre outras ações.
Entretanto o estágio de implantação é heterogêneo nas diversas áreas de negócio e nas diferentes
UO, sendo mais recente nas UTE.
As ações de ergonomia no Parque Termelétrico da companhia até 2013 vinham sendo
realizadas em sua maioria de forma independente pelas unidades operacionais (UOs) e
principalmente com foco em avaliações de postos de trabalho administrativos e algumas salas
de controle. A gerência de Segurança, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde (SMES),
responsável pelas UTE na época, verificou que predominava entre os trabalhadores uma visão
de que a ergonomia se ocuparia principalmente de análises posturais, Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) e atuaria predominante em mudanças de
mobiliário em atividades administrativas.
Esta visão reduzida sobre ergonomia não é peculiar do parque termelétrico brasileiro.
Apesar da definição de Ergonomia posta pela International Ergonomics Association (IEA) e de
publicação de diversos estudos (HAINES et al, 2002; HENDRICK, 2008; MONROE et al,
2012, TOMPA et al, 2013) que reforçam as possibilidades de contribuição da ergonomia
participativa para o desempenho do sistema e para a saúde e segurança dos trabalhadores, não
é esta a percepção predominante entre a maioria dos trabalhadores, inclusive líderes das
organizações, mesmo em outros países. Dul e Neumann (2009) identificaram que os gerentes
geralmente não associam ergonomia com o desempenho do negócio. Em muitos casos, os
programas de ergonomia nem mesmo estão integrados em um sistema de gestão da segurança
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e saúde ocupacional (YAZDANI et al, 2015). No caso aqui estudado, esta desintegração ficou
evidenciada em algumas falas como, por exemplo, de um gerente que durante a fase de
levantamento de demandas disse: “Mas isto é risco de acidente, é problema de segurança, não
tem nada a ver com ergonomia”.
Neste contexto, a companhia decidiu rever as ações do programa corporativo de ergonomia
no parque termelétrico. Dentre as ações realizadas destaca-se o projeto corporativo, objeto deste
texto, que está sendo desenvolvido em parceria com o Departamento de Engenharia de
Produção de uma universidade federal brasileira, desde 2013. O foco do projeto está na área
industrial, visando promover melhoria do desempenho e das condições de saúde e segurança.
O projeto também teve como objetivo promover formação e mudança de percepção da força de
trabalho sobre as possibilidades de contribuição da ergonomia. Este projeto corporativo
contempla a realização de 80 Análises Ergonômica do Trabalho (AET), realizadas em 16
diferentes Usinas Termelétricas (UTE).
O presente artigo teve como objetivo propor método de consolidação e análise de
informações de um subconjunto de 25 experiências de AET, realizadas em 5 UTE. Através da
análise de conteúdo de 100 relatórios de projeto foi desenvolvida uma estrutura de categorias
para consolidar e analisar as AET nas seguintes dimensões: problemas identificados, causas
diagnosticadas e ações planejadas.

2.

A INTERVENÇÃO ERGONÔMICA

A metodologia de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) coloca luz sobre a fundamental
participação dos trabalhadores na análise da atividade de trabalho e no projeto de melhorias das
condições de trabalho (GUERIN et al, 2001; DANIELLOU e BÉGUIN, 2007). Tomando o
Participatory Ergonomics Framework – PEF(HAINES, 2002) como base de orientação para
planejamento e descrição deste projeto de ergonomia participativa, foram definidas diversas
dimensões do projeto, tais como: fases, participantes, papel dos especialistas em ergonomia,
duração, abrangência, foco das análises, entre outras.

2.1 Metodologia da Intervenção Ergonômica

O objeto deste projeto corporativo de ergonomia é a realização de serviços de Análise
Ergonômica do Trabalho (AET), de acordo com o estabelecido pela Norma Regulamentadora
Brasileira nº 17 (BRASIL, 2007) e com a metodologia preconizada no Manual de Aplicação da
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Norma Regulamentadora Brasileira nº 17 (BRASIL, 2002), que foi estruturada nas seguintes
quatro grandes fases: Fase 1 – Identificação, hierarquização e seleção das demandas; Fase 2 Desenvolvimento de AET até validação das recomendações preliminares; Fase 3 –
Desenvolvimento e validação das recomendações de melhorias e Fase 4 – Planejamento e
acompanhamento da implementação das ações priorizadas.
A coordenação e fiscalização geral do projeto é conduzida pela gerência corporativa de
SMES que conta com uma especialista em ergonomia. Em cada UTE, o projeto é acompanhado
localmente por algum especialista da empresa na área de saúde e segurança do trabalho,
responsável por promover a interação entre a equipe de especialistas da universidade e a força
de trabalho da UTE.
A equipe técnica da universidade, alocada em cada UTE para conduzir 5 AET, conta com
os seguintes profissionais: um coordenador técnico (atua nas 4 fases), dois especialistas em
ergonomia (atuam na fase 2) e um especialista em ergonomia (atua na fase 3), esse último
necessariamente com experiência em ergonomia de concepção. A coordenação técnica do
projeto é feita por um docente do departamento de engenharia de produção com conhecimento
e experiência em ergonomia. Em função da formação e trajetória profissional e em consonância
ao indicado por autores como Hendrick (2008), Dul e Neumann (2009), a coordenação técnica
do projeto está familiarizada com a "linguagem" de estratégia das várias partes interessadas
(ex.:Total Quality Management-TQM), Lean Production, Business Process Management-BPM
etc.),
Lideranças e demais trabalhadores das UTE participam em todas as fases do projeto. As
equipes participantes são constituídas e reorganizadas sob demanda e de forma voluntária,
considerando-se: a natureza da atividade, a etapa da AET (identificação de problemas,
avaliações de riscos, projeto de soluções, avaliação de viabilidade etc.), além dos interesses e
possibilidades de contribuição dos diferentes saberes constituídos por trabalhadores da
operação, manutenção, laboratório, suprimentos, almoxarifado, gerência, engenharia, saúde e
segurança, meio ambiente etc.
Fase 1 – Identificação e hierarquização das demandas (15 dias de duração) – Esta fase é
iniciada com estudo, realizado pelo coordenador técnico, que inclui análise global da empresa,
da unidade de negócio, dos processos técnicos, da população de trabalhadores, da estrutura
organizacional, dos resultados de produção, saúde e segurança entre outros. Posteriormente, em
dois dias de visita técnica na UTE, a gerência da unidade e o coordenador técnico procuram
mobilizar o maior número de trabalhadores que são incentivados a apontar dificuldades que
enfrentam na atividade de trabalho (riscos de acidente, situações que provocam dores ou
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desconfortos, geram retrabalho ou perda de tempo e etc.). A partir da interação em campo, são
levantados cerca 30 demandas (problemas) em cada UTE.

Considerando critérios como

centralidade para o negócio, severidade, frequência, gravidade do problema, além de facilidade
e investimento estimado para solução, em reunião com o grupo multifuncional e
multihieráquico, são escolhidos os problemas a serem analisados durante as 5 AET a serem
realizadas na unidade. Uma orientação adicional neste processo de seleção foi procurar um
conjunto de AET que envolvesse diferentes equipes de trabalhadores.
Fase 2 - Desenvolvimento da AET até validação das recomendações preliminares (75 dias
de duração) - Tem como objetivo intermediário diagnosticar as causas dos problemas
identificados e priorizados na primeira fase. Dois ergonomistas da equipe técnica, sob
orientação do coordenador, percorrem as etapas da AET promovendo a participação de
trabalhadores e gestores da UTE. Em cada caso e etapa são utilizam métodos diversos (IIDA,
2005; SALVENDY, 2006; STANTON et al., 2005) para identificação, registro e análise de
problemas e causas. Esta fase culmina na construção e validação de um conjunto de
recomendações ergonômicas preliminares, validadas em reunião, para solução dos problemas
selecionados na fase 1.
Fase 3 – Desenvolvimento e validação das recomendações de melhorias (30 dias) - Na
terceira fase, a equipe técnica da universidade, aqui composta pelo coordenador e um
ergonomista projetista, parte das recomendações preliminares validadas na fase 2 para
desenvolver, aprimorar e construir um conjunto de recomendações detalhadas ou projetos
conceituais que são apresentados, discutidos e validados em reunião presencial na UTE, com
participação das lideranças e de representantes dos demais trabalhadores que participaram das
5 AET.
Fase 4 – Planejamento e acompanhamento da implementação das ações priorizadas A etapa
de planejamento, o coordenador técnico (universidade), a fiscalização do contrato
(corporativo), gestores e trabalhadores (UTE) interagiram remotamente (e-mail, telefone e
vídeo conferência) para construir o plano para implementação das ações componentes do
projeto. Durante a etapa de acompanhamento, o coordenador técnico fica disponível, durante
um ano, para orientar a UO em casos de dúvidas na implementação das ações ou necessidades
de ajustes nas recomendações e realiza uma visita à unidade, a fim de verificar e registrar o
andamento da realização das ações planejadas, os resultados alcançados e possíveis
necessidades de replanejamento. O comitê de ergonomia da UO fica responsável pela
continuidade do acompanhamento da implementação das ações planejadas para após o
encerramento do contrato com a universidade.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados parciais apresentados neste artigo tratam de 5 UTE, onde foram finalizadas
25 Análises Ergonômicas do Trabalho (AET), relacionadas a atividades desempenhadas por
diversas equipes: Operação (12 AET), Laboratório (7 AET), Manutenção (4 AET),
Almoxarifado (1 AET) e Engenharia (1 AET). Durante as 25 AET foram analisados 67
problemas, para os quais foram identificadas 117 causas e planejadas 140 ações de melhoria.
Na presente pesquisa, foi realizada a análise de conteúdo dos 100 relatórios, referentes às
4 fases das 25 AET realizadas. Como resultado, foi desenvolvido uma estrutura de categorias
para caracterizar o conjunto de AET nas seguintes três dimensões: Problemas identificados,
Causas diagnosticadas e Ações planejadas. Para cada dimensão foram definidas as diversas
categorias, sendo as mais frequentes apresentadas nas figuras a seguir.
Na fase 1, em cada UTE foram identificados cerca de 30 problemas. Os problemas foram
hierarquizados e, de forma participativa, foram escolhidos os problemas a serem analisados em
cada unidade, totalizando 67 nas 5 UTE. A Figura 1 apresenta o resultado da classificação dos
67 problemas analisados nas categorias propostas, destacando-se como de maior frequência as
categorias de desconforto físico (27%) e risco de acidente (24%).
No parque termelétrico prenominava a visão da ergonomia como relacionada a questões
posturais na análise de postos de trabalho administrativos. O fato de risco de acidente ter sido
a segunda categoria de problema mais frequentes (Figura 1) mostra o avanço na integração entre
o programa de ergonomia e a gestão de SMS. A distribuição do conjunto de problemas nas
diversas categorias (Figura 1) provocou a participação de diversas equipes de trabalho e
evidencia que este projeto ampliou o foco de atuação da ergonomia, incluindo questões
relacionadas à segurança, produtividade entre outros.
Figura 1 – Frequência relativa de categorias de problemas analisados.
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A Figura 2 apresenta o resultado da distribuição das 117 causas identificadas para os 67
problemas analisados nas categorias propostas.
Figura 2 – Frequência relativa de categorias de causas diagnosticadas

Na fase 2 as equipes eram orientadas a adotar diferentes métodos para diagnosticar causas
fundamentais, causas estas que residem nas condições de trabalho, que explicam os modos
operatórios adotados e resultam nos problemas identificados. Como resultado, por exemplo, a
clássica “adoção de posturas desfavoráveis” não aparece na Figura 2, por ter sido nestas análises
considerada como causa intermediária. Os envolvidos na AET eram estimulados a buscar
responder o que, que condições de trabalho, levam os trabalhadores a adotar tais posturas. A
dificuldade de acesso? O ritmo de trabalho? O sistema de acionamento do equipamento?
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Na figura 2 destacam-se causas relacionadas a arranjo físico (36%) e equipamentos (18%)
que, na maioria das vezes, são condições definidas ainda na fase de projeto da Usina
Termelétrica e muitas vezes difíceis de alterar.
A fase 3 do projeto realizado nas 5 UTE resultou em um conjunto de 140 ações planejadas.
A figura 3 sintetiza os resultados das fases 3 do projeto, apresentando a distribuição das ações
planejadas entre as categorias.
Figura 3 – Frequência relativa de categorias de ações planejadas
Outra
Condição ambiental
Mobiliário
Organização do trabalho
Acesso
Arranjo físico
Equipamento

0%
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5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Como esperado, as categorias de ações guardam coerência com as causas dos problemas.
A inversão entre as duas categorias predominantes pode ser explicada na indústria de processo
contínuo pela dificuldade de alterar o arranjo físico em áreas industriais. A maioria das ações
sobre arranjo físico foram realizadas em salas de controle e laboratórios. Em alguns casos, na
área industrial, foi possível adotar equipamentos e procedimentos (organização do trabalho)
que permitiram atuar remotamente, a uma distância segura da situação de risco, sem
necessidade de alterar o arranjo físico. A categoria de ações em equipamentos (ex.: uso de
bombas, misturadores, empilhadeiras) também resolveu problemas como desconforto físico ou
risco de acidentes associados a causas como movimentos repetitivos, esforço excessivo ou
dificuldade de acesso. O maior percentual de ações em organização do trabalho, em relação ao
percentual de causas associadas a esta categoria ocorre porque algumas alterações previstas em
outras categorias, como equipamentos, exigem alterações em organização do trabalho porque
alteram exigências relativas, por exemplo, a procedimentos, pessoas e duração da tarefa.
Ao final da fase 4, em visitas técnicas realizadas nas 5 unidades, foi registrado o avanço na
conclusão das ações planejadas. No entanto, parte das ações havia sido planejada para 2019
porque as restrições impostas pela crise chegaram a suspender investimentos e interromper
temporariamente o projeto nas unidades. As ações ainda planejadas deverão ser acompanhadas
pelos comitês locais de ergonomia.
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4. CONCLUSÕES

Para verificar o escopo de atuação da ergonomia no projeto corporativo em questão, foi
desenvolvida nesta pesquisa uma proposta de estrutura de categorização para consolidação e
análise dos resultados das AET em termos de problemas abordados, causas identificadas e ações
planejadas. A análise permitiu evidenciar a ampliação de foco de atuação da ergonomia no
Parque Termelétrico da companhia. Foi observado que os problemas analisados e as ações
planejadas tiveram uma abrangência maior do que aquela que predominava nas ações
ergonômicas que costumavam ser conduzidas nas UTE antes do projeto.
Os resultados mostram também que as contribuições deste projeto corporativo de
ergonomia estão relacionadas ao caráter integrador e participativo da intervenção ergonômica
realizada. Tal como é previsto na metodologia de AET, o projeto promoveu a integração de
objetivos (desempenho, saúde e segurança), de soluções (em domínios técnicos e
organizacionais) e para isso, requereu a integração de saberes, lógicas, interesses e prioridades
dos atores da intervenção.
O avanço na integração entre o programa de ergonomia e a gestão de SMS foi
exemplificado pelo fato de que o risco de acidentes figurou entre as categorias de problemas
mais frequentemente selecionados para serem analisados nas AET. No sentido de ampliar a
integração entre ergonomia e segurança, sugere-se experimentar a fusão entre comitês de
ergonomia, que não têm sido perenes nas UTE e as CIPA, que têm sua formação, capacitação
e atuação regulamentada.
A restruturação organizacional ocorrida durante a realização do projeto, incluindo redução
de efetivos e substituição de gestores contribuiu para que alguns projetos fossem
descontinuados temporariamente, exigindo do novo gestor aprendizagem sobre o projeto de
ergonomia. Isto aponta para a importância de sistemas de gestão de mudança serem aplicados
também a mudanças organizacionais.
A não integração entre os sistemas informatizados para controle de ações planejadas no
projeto de ergonomia e nos demais programas de melhoria em andamento na companhia
tornaram-se desafios percebidos pelos atores e indicam a integração dos sistemas como uma
oportunidade de melhoria.
A indicação de avanço na integração da ergonomia com demais programas de gestão e
melhoria contínua existentes na companhia também foi apontada na pesquisa de Monroe (2012)
que destaca que esta integração aproveita recursos limitados e faz o melhor uso do tempo dos
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trabalhadores e gerentes. Dul e Newmann (2009) indicam que, a fim de captar todos os
benefícios da ergonomia, esta deveria ser integrada às estratégias e aos ciclos de planejamento
e controle da organização. Como exemplo que corrobora esta indicação, no projeto aqui
analisado algumas dificuldades de orçamento foram contornadas para ações que tiveram
reconhecida sua contribuição para o desempenho (produtividade, redução de perdas etc.) e
puderam ser enquadradas em orçamentos e programas de melhoria fora do escopo de SMS.
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RESUMO
O estudo aborda as violações às regras de segurança como estratégias de adaptação para lidar
com situações críticas no trabalho. A pesquisa foi realizada com eletricistas de serviço de
manutenção de redes de distribuição de eletricidade. Na coleta de dados, utilizou-se a técnica
de incidentes críticos com roteiro de entrevista. Para a análise dos dados, empregou-se a
categorização temática. Os resultados mostraram que os profissionais quando desviam de regras
fazem ajustes para restaurar o funcionamento do sistema, buscando conciliar os objetivos
organizacionais ao mesmo tempo em que se mantêm dentro do que eles percebem como limites
de segurança. O estudo contribui para uma melhor compreensão das violações a regras, podendo
fornecer subsídios para ações no campo da segurança no trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Adaptação; Violação a regras; Incidentes críticos; Segurança no
trabalho.

ABSTRACT
The study addresses violations of safety rules as adaptation strategies to deal with critical
situations at work. The research was conducted with electricians from the maintenance service
of electricity distribution networks. The technique of critical incidents with an interview script
was used to data collection. For data analysis, thematic categorization was used. The results
showed that professionals, when they deviate from rules, make adjustments to restore the
functioning of the system, seeking to reconcile organizational objectives while remaining
within what they perceive as safety limits. The study contributes to a better understanding of
rules violations, and can provide subsidies for actions in the field of safety at work.

KEYWORDS: Adaptation; Rule violations; Critical incidents; Safety at work.

1. INTRODUÇÃO
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O trabalho com eletricidade é considerado de alto risco para a ocorrência de acidentes.
No contexto de trabalho dos eletricistas de empresas de distribuição de energia, os riscos de
acidentes são ampliados devido à imprevisibilidade dos serviços e rapidez exigida para o
restabelecimento do fornecimento de energia para os consumidores (MELO et al., 2003). Neste
sentido, os trabalhadores desempenham um papel importante para a confiabilidade das
operações, mobilizando ações adaptativas para gerenciar os riscos no trabalho.
A adaptação é uma consequência do trabalho em contexto dinâmico, que corresponde à
habilidade dos trabalhadores para antecipar e diagnosticar problemas, bem como reavaliar
situações e buscar estratégias para ajustarem-se aos novos eventos (CHRISTOFFERSEN;
WOODS, 1998). A necessidade de adaptar-se resulta na variabilidade do desempenho,
implicando em ajustes feitos a cada momento na execução da atividade. Apesar da variabilidade
ser, muitas vezes, associada a consequências negativas, ela é condição essencial do
funcionamento dos sistemas. Os ajustamentos possibilitam que o trabalho alcance os objetivos
fixados, embora possam levar a desvios ou violações de regras. São esses desvios que tornam
possível a aprendizagem para lidar com as incertezas (HOLLNAGEL, 2009).
Embora as violações às regras de segurança sejam comumente relacionadas às causas
de acidentes (HUDSON et al., 1998), a análise mais aprofundada permite perceber que as
violações são fenômenos complexos que, paradoxalmente, tanto podem aumentar a efetividade
da segurança como expor o sistema a situações de risco (ALMABERTI et al., 2006).
Sendo assim, torna-se importante compreender como as violações podem estar
relacionadas às estratégias de adaptação. Este estudo tem como objetivo analisar violações às
regras de segurança que se constituem em ações adaptativas utilizadas por eletricistas para lidar
com incidentes críticos.

2. MÉTODO
O estudo qualitativo do tipo exploratório foi realizado com eletricistas do Serviço
Emergencial (SE) de uma empresa prestadora de serviço para concessionária distribuidora de
energia elétrica no Nordeste. O SE é responsável pela manutenção corretiva de caráter
emergencial na rede elétrica de baixa e média tensão, energizada ou desenergizada.
A pesquisa faz parte de uma investigação mais ampla que teve como objetivo analisar a
gestão da segurança por eletricistas. Para este estudo, foi feito o recorte no intuito de analisar
os incidentes críticos relatados que conduziram à violação de regras como ação adaptativa
empregada pelos profissionais.
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Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de incidente crítico (FLANAGAN, 1973)
por possibilitar a identificação de situações críticas vivenciadas pelos participantes com relação
à segurança durante a execução do trabalho, independentemente dos resultados terem sido
positivos ou negativos. Elaborou-se roteiro de entrevista dividido em duas partes: (1) pergunta
para identificar incidente crítico envolvendo a segurança no trabalho; (2) questões para
aprofundamento.
Na seleção dos participantes para as entrevistas, adotou-se como critérios de inclusão:
ter a função de eletricista e atuar há pelo menos um ano no SE. Ao todo, foram 23 participantes,
sendo este número definido por saturação teórica dos dados. Contudo, devido ao recorte para
este estudo, foram consideradas apenas as entrevistas de 5 participantes.
A análise dos dados seguiu os procedimentos de categorização temática. O estudo
adotou as diretrizes éticas que regulamentam as pesquisas que envolvem seres humanos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas entrevistas, foram relatados 25 eventos críticos. Com relação aos incidentes críticos
que envolveram violações às regras, foram identificados seis incidentes. Neste estudo, foram
analisados os cinco eventos que envolveram violações como ações adaptativas para lidar com
as situações críticas à segurança.
No IC1 (leia-se incidente crítico 1), o eletricista subiu em um poste quebrado, que foi
escorado em um caminhão, a fim de realizar o serviço. No IC2, a equipe precisou ficar
segurando o cabo de eletricidade com uma vara de manobra devido ao acidente que derrubou
um poste. Neste caso, não foram feitos os procedimentos iniciais porque havia o risco de ocorrer
um acidente maior. No IC3, o eletricista encontrou uma alternativa para fazer o conserto em um
poste muito alto, deslocando-se do cesto aéreo da viatura para o poste a fim de fazer o trabalho.
No IC4, a equipe posicionou a escada dentro da casa do cliente, sem fazer as amarrações, para
resolver o problema em um ramal que estava pegando fogo. No IC5, a equipe teve que intervir
sem prévia autorização do centro de controle porque havia risco de vida para terceiros.
Dois incidentes (IC1; IC3) estavam relacionados a um evento crítico de falta de energia,
em que existe um sentido de urgência para que o sistema elétrico seja recuperado. Nestas
situações, é comum que os eletricistas se sintam pressionados e busquem alternativas para
realizar o conserto na rede elétrica. Três eventos (IC2; IC4; IC5) diziam respeito a ocorrências
que requeriam ação rápida para evitar maiores complicações.
As estratégias para lidar com os incidentes envolveram violações aos procedimentos de
segurança, tais como: subir em poste com estrutura danificada (IC1); não seguir os
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procedimentos iniciais (como isolar a área e posicionar a viatura corretamente) (IC2); sair do
cesto aéreo da viatura (IC3); não posicionar corretamente e não fazer a amarração da escada
(IC4); e realizar serviço sem autorização do centro de controle. Os comportamentos adaptativos
tanto buscaram o restabelecimento do sistema, como visaram limitar a gravidade das
consequências do incidente, principalmente, com implicações para o sistema ou terceiros.
Observa-se que todas as estratégias adotadas envolveram algum tipo de risco para o
trabalhador, que poderia ter culminado em acidente. Considera-se que a expertise dos
profissionais tenha contribuído para ação bem-sucedida. É possível supor que, diante de
escolhas conflitivas entre resolver a ocorrência e garantir a sua própria segurança, os eletricistas
busquem conciliar o alcance dos objetivos organizacionais e, ao mesmo tempo, manter-se
dentro do que eles percebem como uma zona de segurança.
Trata-se de um compromisso cognitivo, em que, diante dos múltiplos interesses em
disputa, a decisão adotada nunca é a ótima (AMALBERTI, 2016). O estudo mostra que, se a
situação enseja conflito entre segurança e produção (restauração do sistema), a escolha
frequentemente implica em correr o risco. Isso sugere que as responsabilidades percebidas
perante o sistema podem estar predominando de modo que estimule ética de sacrifício.

4. CONCLUSÕES
Os resultados revelam que os comportamentos de violação às regras de segurança
precisam ser compreendidos no contexto em que ocorrem, o qual é definido em grande parte
pelas deficiências do sistema. Os desvios são um modo dos profissionais compensarem as
perturbações no sistema, podendo serem vistos como ações resilientes que refletem a
capacidade adaptativa dos trabalhadores para lidar com as imprevisibilidades.
Além disso, a investigação de incidentes críticos permitiu identificar atividades que
precisam ser exploradas em profundidade de modo a revelar como é que, historicamente,
naquele sistema os operadores lidam com as variabilidades e quais as estratégias e condições
de sucesso ou fracasso dessas práticas.
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