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DOSSIÊ TÉCNICO
Título
Ergonomia
Assunto
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Resumo
Aspectos e medidas ergonômicas no ambiente de trabalho e doméstico, respeitando as
condições mínimas de conforto para os usuários.
Palavras-chave
Ergonomia
Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
Existem vários aspectos ergonômicos que devem ser observados, tanto no ambiente de
trabalho como no ambiente doméstico. São pequenos cuidados, muitas vezes simples e
práticos de serem colocados em prática, que trazem um grande benefício para a saúde das
pessoas, pois minimizam, previnem ou reduzem dores e tensões nas costas, músculos e
articulações.
Técnicas e métodos adequados para observação das situações e tarefas prejudiciais ao
usuário, também estão aqui detalhados e são muito importantes para a formulação de um
diagnóstico e encaminhamento para melhorias.
2 OBJETIVO
Produzir conhecimentos específicos sobre a atividade do trabalho humano e as medidas
ergonômicas a serem tomadas. Informar a carga do trabalhador, considerando sua atividade
específica, gerando um ambiente de trabalho que atenda às condições mínimas de conforto ao
usuário.
3 O QUE É ERGONOMIA?
A ergonomia é uma ciência interdisciplinar, pois envolve uma série de outras ciências, como a
fisiologia e psicologia do trabalho e a antropometria que é a sociedade no trabalho, além de
outras ciências vizinhas aplicadas ao trabalho humano. O objetivo da integração de todas
essas ciências é único: a adaptação do posto de trabalho, incluindo instrumentos, máquinas,
horários e meio ambiente às exigências do homem, dentro dos requisitos de conforto e
eficácia. Atendendo a estes objetivos tem-se como resultado uma facilidade no trabalho, e,
conseqüentemente um rendimento do esforço humano.
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Alguns autores afirmam que ergonomia é uma ciência, pois é uma geradora de conhecimentos.
Outros defendem que se trata de uma tecnologia, por seu caráter aplicativo, de transformação.
Embora existam essas diferenças conceituais, alguns critérios são comuns e encontrados nas
mais diversas definições. Esses aspectos envolvem a aplicação de estudos ergonômicos, a
natureza multidisciplinar, a fundamentação nas ciências e o objeto, que é a concepção do
trabalho.
4 HISTÓRICO
4.1 Histórico no mundo
O primeiro artigo que se tem notícia e que surgiu sobre o assunto foi “Ensaios de ergonomia ou
ciência do trabalho”, em 1857, publicado por Jastrezebowisky. O tema reapareceu quase 100
anos depois, em 1949, quando cientistas e pesquisadores se reuniram, com o objetivo de
formalizar a existência desse novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência.
O neologismo “ergonomia” foi proposto em 1950, quando ocorreu a segunda reunião do grupo.
A palavra foi formulada baseada nos termos gregos ergon (trabalho) e nomos (regras). Após
este encontro, surgiu no início dos anos 50, na Inglaterra, a Ergonomics Research Society.
O marco decisivo para evolução da metodologia ergonômica mundial foi a publicação, em
1955, da obra “Análise do Trabalho” de Obredane & Faverge pois nela foi apresentada com
clareza a importância da observação das situações reais de trabalho, com a finalidade de gerar
melhorias nos meios, métodos e ambiente de trabalho.
4.2 Histórico no Brasil
Na década de 60, o professor Sergio Penna Khel da USP encorajou Itiro Iida a desenvolver a
primeira tese brasileira em Ergonomia, denominada Ergonomia do Manejo. O tema também
passou a ser introduzido na Pscicologia da USP, com Paul Stephaneek. Ao mesmo tempo, no
Rio de Janeiro, o professor Alberto Mibielli de Carvalho apresentava a Ergonomia aos
estudantes de Medicina de duas importantes faculdades do Rio de Janeiro.
O maior impulso para avanços dos trabalhos aconteceu no início dos anos 70, com a vinda do
professor Itiro Iida para o Programa de Engenharia de Produção, ministrando cursos de
graduação e mestrado e organizando o primeiro livro editado em português.
5 SIGNIFICADO SOCIAL DA ERGONOMIA
O maior benefício da ergonomia está relacionado com a solução de um grande número de
problemas sociais relacionados com a saúde, segurança, conforto e eficiência. Acidentes
acontecem, em qualquer ambiente de trabalho, e, em geral são causados por falha humana,
como acidentes com guindastes, aviões, carros, tarefas domésticas, entre outros. Em geral,
tais acidentes ocorrem em razão de um relacionamento indevido entre operadores e suas
tarefas. A freqüência de acidentes podem ser reduzida drasticamente quando se consideram
as capacidades e limitações humanas durante o projeto do trabalho e de seu ambiente.
Muitas atividades, tanto domésticas como profissionais, são prejudiciais à saúde. Doenças
musculares, como dor nas costas e doenças psicológicas, como o estresse, geralmente,
podem ser atribuídas ao mau projeto e ao uso inadequado de equipamentos, sistemas e
tarefas. O papel da ergonomia é contribuir para a redução destes problemas.
Finalmente, a ergonomia contribui para a prevenção de erros, tanto no ambiente de trabalho,
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como no dia a dia das pessoas. A ergonomia é um dos fatores mais importantes na redução de
erros operacionais.
6 APLICAÇÕES COLETIVAS E INDIVIDUAIS
Um fato muito importante a ser considerado quando forem aplicados os conceitos de
ergonomia é projetar os equipamentos, sistemas e tarefas para uso coletivo. Os projetos
devem atender 95% da população, considerando-se as inúmeras diferenças individuais em
uma população. Portanto, 5% dos extremos da população (pessoas muito altas, muito baixas,
muito gordos, mulheres grávidas, idosos, deficientes físicos) não se adaptam bem aos projetos
de uso coletivo. Para esses casos, são necessários projetos específicos.
7 MÉTODOS E TÉCNICAS
Existem métodos e técnicas específicas em ergonomia para realização da observação do
trabalho humano. Uma estratégia muito utilizada que facilita a compreensão da complexidade
do trabalho é a decomposição de uma determinada atividade em indicadores observáveis, tais
como: postura, exploração visual e deslocamentos.
Após a fase de observação, são gerados resultados iniciais, os quais devem ser obtidos e
validados com os operadores. A partir desses dados, elabora-se uma síntese, onde se pode
explicar a inter-relação de vários condicionantes que compõem a situação de trabalho.
Da mesma forma como ocorre em qualquer processo científico de investigação, a estrutura
principal de uma intervenção ergonômica é a formulação de hipótese. É através dela que se
podem ordenar os fatos. É também através da hipótese que se dá o status científico aos
métodos de observação nas atividades do homem no trabalho.
A partir das hipóteses, as quais guiam a análise, é possível fazer a organização das
observações em uma situação real de trabalho. Essa organização também pode ser gerada em
função das imposições práticas ou facilidades de cada situação de trabalho.
Muitos dos comportamentos do homem são observáveis pelos ergonomistas. Por exemplo: os
deslocamentos dos operadores, que podem ser registrados através do acompanhamento dos
percursos realizados pelo operador durante a jornada de trabalho. Esse registro determina a
importância de outros setores para desempenhar determinada atividade. Por exemplo, o
deslocamento de colegas entre setores demonstra a necessidade de troca de comunicação
entre os mesmos.
7.1 Técnicas utilizadas na análise do trabalho
Pode-se agrupar as técnicas utilizadas em ergonomia em dois grupos: objetivas e subjetivas.
As técnicas objetivas ou diretas registram atividades por um período longo, por exemplo,
através de um vídeo.
As técnicas subjetivas ou indiretas são aplicadas diretamente nos operadores, através de
questionários, check-lists e entrevistas. Este método não é tão eficiente, pois pode conduzir a
distorções em relação a situação real de trabalho. Porém, podem fornecer uma série de dados
para uma análise preliminar.
Para aplicação real destas técnicas deve haver um plano de intervenção em campo préestabelecido e, com uma amostra considerável proporcional a cada situação.
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7.2 Métodos diretos
Dentro dos métodos diretos existem várias técnicas de coleta de informações que serão
detalhadas a seguir.
Observação: é o método mais utilizado, pois aborda globalmente a atividade no trabalho.
Primeiramente estruturam-se os problemas que serão observados em grandes grupos. Após a
observação é feita de maneira dirigida, fazendo-se uma filtragem seletiva das informações
disponíveis.
7.2.1 Observação assistida
Neste método inicia-se com uma ficha de observação, baseada numa primeira fase de
observação “aberta”. Através desta ficha de registro podem-se tratar estatisticamente os dados
coletados, as freqüências de utilização, as transições entre as atividades, a evolução temporal
das situações de trabalho. Concluída esta etapa, utilizam-se os meios automáticos de registro,
como áudio e vídeo.
O vídeo facilita o trabalho do ergonomista, pois evita que o mesmo faça a observação por um
período prolongado, e permite a mescla de comportamentos verbais e posturais, por exemplo.
O registro em vídeo é muito importante, porém deve sempre ser analisado em conjunto com os
resultados da observação paralela feita pelo pesquisador.
Outro ponto importante deste tipo de registro é poder recuperar informações interessantes nos
processos de validação dos dados. Essa técnica relaciona-se com três etapas: etapa de
tratamento de dados, etapa inicial de coleta de dados e etapa de seleção de períodos
observáveis e de trabalhadores que participarão dos registros.
Os indicadores mais importantes para a fase de observação dizem respeito à postura,
exploração visual e deslocamento, como já citado anteriormente.
7.2.2 Direção do olhar
Através da posição da cabeça e da orientação dos olhos pode-se deduzir para onde o indivíduo
está olhando. O registro da direção do olhar permite verificar quais são as fontes de informação
utilizadas pelo trabalhador. Esse tipo de observação funciona como um indicador da solicitação
visual da tarefa.
7.2.3 Comunicações
A troca de informação no ambiente de trabalho, ocorre de forma verbal, por telefone,
documentos e gestos.
As informações trocadas são de grande importância para os operadores, pois esclarecem a
aprendizagem no trabalho, a competência das pessoas, a importância e a contribuição dos
diferentes conhecimentos na resolução dos incidentes. O conteúdo das comunicações gera
uma quantidade uma quantificação de fontes de informação e interlocutores privilegiados e
aspectos coletivos do trabalho.
7.2.4 Posturas
Refletem uma série de determinações impostas pela atividade realizada. A postura fornece
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suporte tanto para as atividades gestuais do trabalho, como para as informações obtidas
visualmente. É diretamente influenciada pelas características antropométricas do usuário e
pelas características de forma e dimensão dos postos de trabalho.
Numa atividade como uma sala de controle, a postura é influenciada pela variação da
quantidade de trabalho. Em situações de monotonia, a mudança de postura é constante como
forma de escape à situação enfadonha, causando redução na fadiga do operador. Em
momentos de atividade intensificada, a postura será condicionada pela exploração visual que
passa a ser o centro da atividade. Os segmentos corporais acompanham a exploração visual e
executam os gestos.
7.2.5 Estudo de traços
O objetivo desta análise concentra-se no resultado da atividade e não mais na própria
atividade. Este tipo de análise confronta resultados técnicos esperados com os resultados
reais.
As informações coletadas em diferentes fases do trabalho podem servir como referências para
elaboração de custos humanos no trabalho. Porém, este tipo de análise não é capaz de
explicar o processo cognitivo necessário para a execução de determinada tarefa. O estudo de
traços é um complemento utilizado com freqüência nas primeiras fases do trabalho e é
fundamental na metodologia de análise de erros.
7.3 Métodos subjetivos
Os questionários não são muito utilizados em ergonomia, pois requerem um grande número de
operadores. No caso de um grupo restrito de pessoas, a aplicação de um questionário é viável,
pois pode hierarquizar um certo número de questões a serem tratadas em uma análise
profunda.
As respostas obtidas na aplicação do questionário podem contribuir para classificar tarefas e
postos de trabalho. Neste método sempre é importante considerar a amostra e as
probabilidades de aplicação.
Através dos questionários são obtidas as opiniões e as atitudes em relação aos objetos, porém
não retratam o comportamento real do operador.
7.3.1 Tabelas de avaliação
Permite uma auto-avaliação por parte dos operadores sobre o sistema que utilizam. O objetivo
é apontar pontos fracos e fortes dos produtos. No caso de avaliação de programas, uma tabela
de avaliação apresenta aspectos funcionais e conversacionais.
7.3.2 Entrevistas e verbalizações provocadas
Considera o discurso do operador, o qual é uma fonte indispensável de dados à Ergonomia. A
linguagem expressa diretamente os processos cognitivos utilizados pelo operador para
realização de determinada atividade. Pode-se aplicar a entrevista imediatamente após a
realização da tarefa, solicitando ao trabalhador que explique o que fez, como fez e por que.
7.3.3 Entrevistas e verbalizações simultâneas
São entrevistas realizadas simultaneamente à observação dos operadores trabalhando, tanto
em situações reais de trabalho como em simulações.
Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br
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Os focos desta análise são: a natureza dos dados levantados, as razões que motivaram certas
decisões e as estratégias utilizadas. Através destas análises o ergonomista obtém o significado
que os operadores têm do próprio comportamento.
Uma questão importante durante a aplicação da verbalização é que ela deve ser aplicada com
cautela, procurando não modificar a atividade real de trabalho.
8 POSTURA E MOVIMENTO
São de grande importância no estudo da ergonomia a postura e os movimentos do usuário.
Estes são determinados pela tarefa a ser realizada e de acordo com o posto de trabalho
existente.
Para fazer um movimento ou realizar uma postura, diversos músculos, ligamentos e
articulações do corpo são acionados. Os músculos fornecem força para o corpo adotar uma
postura ou fazer um movimento. Os ligamentos têm função auxiliar. E, as articulações, fazem o
deslocamento de partes do corpo em relação às outras. Quando o usuário se movimenta ou
mantém uma postura incorreta, tensões mecânicas são produzidas nos músculos, ligamentos e
articulações. O resultado deste uso indevido do corpo humano são dores nas costas, pescoço,
ombros, punhos e outras partes do sistema músculo-esquelético.
Outro cuidado que se deve ter ao movimentar-se se referem aos gastos energéticos, os quais
exigem muito dos músculos, coração e articulações.
8.1 Bases biomecânicas, fisiológicas e antropométricas
O estudo da ergonomia envolve outras áreas de conhecimento, como a biomecânica, a
fisiologia e a antropometria. Tais conhecimentos servem de base para elaboração de
recomendações sobre postura e movimento.
Na biomecânica, as leis físicas da mecânica são aplicadas ao corpo humano. Sendo assim,
podem-se fazer estimativas sobre as tensões que ocorrem nos músculos e articulações durante
uma postura ou movimento.
8.1.1 Biomecânica
Existem alguns princípios básicos da biomecânica que se aplicam à ergonomia, que serão
detalhados a seguir.
As articulações devem ocupar uma posição neutra: sempre que estivermos realizando uma
postura ou movimento, as articulações devem-se manter na posição neutra, pois nessa
posição, os músculos e ligamentos, que se estendem entre as articulações, são esticados/
tensionados o menos possível. Além do que, os músculos podem liberar uma força máxima
quando as articulações estão na posição neutra. Podemos citar como exemplo de má postura,
em situações onde as articulações não estão na posição neutra, os braços erguidos, as pernas
levantadas, a cabeça baixa e o tronco inclinado.
Conserve pesos próximos ao corpo: os pesos devem ser mantidos o mais próximo possível do
corpo. Quanto mais distante estiver o peso do corpo, maior tensão haverá sobre os braços,
fazendo com que o corpo se curve para frente. As articulações serão mais exigidas,
aumentando as tensões sobre elas e sobre os respectivos músculos. A FIG. 1 mostra o
aumento da tensão nas costas, na medida em que o braço se afasta do corpo.
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Figura 1 – Aumento de tensão nas costas.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Evite curvar-se para frente: não é recomendado permanecer por um tempo prolongado com o
corpo inclinado para frente. Sabendo que a parte superior de um adulto acima da cintura pesa
em torno de 40 kg, quando esta parte do corpo pende para frente, há uma contração dos
músculos e dos ligamentos das costas. A tensão é maior na parte inferior do tronco,
ocasionando dores.
Evite inclinar a cabeça: o peso da cabeça de um adulto é de 4 a 5 kg. Quando há uma
inclinação maior que 30 graus para frente, os músculos do pescoço são tensionados para
manter a postura, surgindo dores na nuca e nos ombros. É por esta razão que a cabeça deve
ser mantida o mais próximo da postura vertical.
Evite torções no tronco: manter uma postura com o tronco torcido causa tensões indesejáveis
nas vértebras. Há uma tensão nos discos que existem entre as vértebras, enquanto que as
articulações e os músculos dos dois lados da coluna vertebral são submetidos a cargas
desiguais, o que é prejudicial.
Evite movimentos bruscos que produzem picos de tensão: movimentos súbitos podem produzir
alta tensão (que é resultado da aceleração do movimento) de curta duração. Qualquer
movimento rápido de peso pode produzir fortes dores nas costas. Recomenda-se sempre que
for levantar um peso, que se faça de forma gradual, pois é necessário um pré-aquecimento da
musculatura antes de realizar um grande esforço. Os movimentos devem ser suaves e
contínuos.
Alterne posturas e movimentos: nenhuma postura ou movimento deve ser mantida por um
longo período, pois manter uma mesma postura por muito tempo, e fazer movimentos
repetidamente, geram fadigas nos músculos e articulações. Com o tempo, podem produzir
lesões nos mesmos. Uma maneira de prevenir estas lesões é procurar sempre alternar
posturas ou tarefas. Outra maneira de prevenção ocorre quando é feito um rodízio periódico,
de um posto de trabalho para outro, desde que os movimentos exigidos nestes postos sejam
diferentes entre si.
Restrinja a duração do esforço muscular contínuo: permanecer por um longo período em uma
mesma posição gera uma fadiga muscular localizada. Quanto maior o esforço muscular, menor
o tempo que se suporta em determinada posição. Grande parte das pessoas não consegue
manter o esforço muscular máximo por muitos segundos. Chegando-se a 50 % do esforço
muscular máximo, o tempo suportável é de mais ou menos dois minutos (FIG. 2).
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Figura 2 – Tempo suportável.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Previna a exaustão muscular: deve-se evitar a exaustão muscular, porque, caso ela ocorra,
demora vários minutos para a recuperação. Conforme a figura abaixo, pode-se observar
algumas curvas de recuperação, depois que os músculos foram parcialmente ou totalmente
esgotados por um esforço contínuo. São necessários 30 minutos para uma recuperação de
90% de um músculo exausto (FIG. 3). O processo de recuperação completa pode levar horas.

Figura 3 – Recuperação da capacidade muscular.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Pausas curtas e freqüentes são melhores: realizando-se pequenas pausas, pode-se reduzir a
fadiga muscular. Em geral, essas pausas existem dentro do próprio ambiente de trabalho. É
melhor fazer pequenas pausas durante a jornada de trabalho do que fazer uma longa pausa ao
final da tarefa ou da jornada.
8.1.2 Fisiologia
A fisiologia pode prever a demanda energética do coração e dos pulmões, solicitada numa
atividade que exige esforço muscular. Sabe-se que a fadiga decorre de um esforço muscular
contínuo e localizado, como também pode resultar de um esforço físico que foi realizado por
um longo período. O condicionante, nesse caso, é a quantidade de energia que o coração e os
pulmões podem fornecer aos músculos, para que se consiga manter uma postura ou fazer um
movimento. A seguir, serão citados dois princípios fisiológicos relacionados com a ergonomia.
O gasto energético no trabalho é limitado: é possível executar uma tarefa por um longo
período, sem sentir fadiga pelo esgotamento energético, até o limite de 250 Watts sabendo que
1 Watt equivale a 0,06 kJ/min ou a 0,0143 kcal/min. Esse valor, que indica a energia
consumida por uma pessoa em determinada unidade de tempo, inclui uma quantidade de
energia de mais ou menos 80 W, o que é chamado de metabolismo basal. Esta é a energia que
o corpo necessita para manter as funções vitais, o restante é aplicado no trabalho. O
organismo humano, mesmo que em repouso, consome a energia equivalente ao metabolismo
basal.
Copyright © Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas - SBRT - http://www.sbrt.ibict.br

10

Até o limite de 250 W, como citado acima, a atividade não é considerada pesada, não sendo
necessárias pausas no trabalho ou alternância com tarefas mais leves. Podem-se citar, como
exemplos de atividades que demandam menos de 250 W, a datilografia, montagem de
pequenas peças, trabalhos domésticos, operação de máquinas leves, andar a passo normal ou
pedalar por lazer.
Tarefas pesadas exigem períodos de descanso: sempre que uma tarefa exceder o limite citado
acima, recomenda-se que se faça um descanso para recuperação. Esta pausa pode ser
apenas uma interrupção da tarefa ou a substituição por uma atividade mais leve. O mais
importante, em qualquer uma das situações, é reduzir o gasto energético durante a jornada, de
modo que, a média diária não ultrapasse 250 W.
Tabela com exemplos de atividades com gastos energéticos acima de 250 W. Nestas situações
a atividade deve ser intercalada com pausas ou tarefas mais leves. Porém, o ideal para um
descanso efetivo do trabalhador, são diversas pausas ao longo da jornada de trabalho. Nunca
se deve aguardar pelo término da tarefa ou final da jornada para fazer as pausas. Isso pode
levar os músculos à exaustão.
8.1.3 Antropometria
É uma parte da antropologia que trata da mensuração do corpo humano ou de suas partes. Os
princípios antropométricos que se relacionam com a ergonomia serão descritos a seguir.
Considere as diferenças individuais do corpo: quem projeta postos de trabalho, móveis e
máquinas, deve sempre considerar as diferenças individuais entre os usuários que utilizarão
tais equipamentos. Por exemplo, uma cadeira que foi projetada e adequada para um indivíduo
médio, provavelmente será desconfortável para usuários mais altos ou mais baixos. Já uma
cadeira que possui ajustes individuais pode ser adaptada para as diferenças individuais desses
usuários.
Existem projetos e casos específicos, que devem ser dimensionados para um dos extremos da
população. Um painel de controle, por exemplo, que deve ser alcançado com os braços, deve
ser projetado e dimensionado visando acessibilidade pelo mínimo de usuários. Já uma porta de
acesso, deve ser dimensionada para os mais altos, pois se fosse dimensionada pela média da
população, 50% dos usuários bateriam a cabeça.
Utilize tabelas antropométricas adequadas: em geral, as tabelas antropométricas apresentam
dimensões do corpo, pesos e alcances dos movimentos. Porém, tais tabelas referem-se
sempre a uma determinada população e, nem sempre, pode ser utilizada para outras
populações. Por exemplo, a média das dimensões dos adultos ingleses é diferente que a
média dos japoneses. Importante lembrar que as dimensões das tabelas sempre se referem a
homens e mulheres descalços e nus. Quando for necessária uma análise de pessoa vestida,
deve-se acrescentar o volume e o peso das roupas. Já os calçados podem acrescentar de 3 a
5 cm na altura. Portanto, é importante saber interpretar os dados da tabela, procurando não
generalizar para todos os casos.
8.2 Postura
A postura que é adotada no ambiente de trabalho e no ambiente doméstico é determinada pela
natureza da tarefa ou do posto de trabalho. Por exemplo, um carteiro passa grande parte do
dia andando, enquanto que um porteiro de hotel tem uma posição estática durante a maior
parte de sua jornada de trabalho. Ficar por um tempo prolongado em determinada posição
prejudica músculos e articulações. Neste item será analisado o estresse provocado por um
período prolongado nas posições em pé e sentado, bem como, o uso prolongado das mãos e
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dos braços.
8.2.1 Trabalho sentado
A postura sentada ocorre com mais freqüência em escritórios e em linhas de montagem de
indústrias. Já foi comentado que a posição sentada possui vantagens com relação a posição
em pé. Sabe-se também que a melhor posição para o corpo é apoiado em várias superfícies,
como piso, assento, encosto, braços da cadeira, mesa. Por esta razão que a posição sentada é
menos cansativa que a de pé. Porém, as tarefas que requerem mais esforço ou movimentos do
corpo são executadas em pé.
Alterne a posição sentada com a em pé e andando: deve-se evitar permanecer por longos
períodos na posição sentada, ainda que esta seja melhor que a posição em pé.
Existem várias atividades manuais, perfeitamente executadas na postura sentada, que exigem
um acompanhamento visual. Isso faz com que o usuário projete o tronco e a cabeça para
frente. Com isso, o pescoço e as costas são tensionados por um período prolongado,
provocando dores. Em situações onde é necessário girar o tronco com o assento fixo, o dorso
também é submetido a tensões. E mais um fator: as tarefas manuais em geral são realizadas
com os braços suspensos, ou seja, sem apoio, provocando dores nos ombros.
As atividades que exigem do trabalhador um longo período sentado, devem ser alternadas com
tarefas onde o usuário fica em pé ou andando. Em algumas situações, é possível alternar as
duas posturas, usando cadeiras mais altas, com apoio para os pés na posição sentada,
conforme FIG. 4.

Figura 4 – Posto de trabalho.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Ajuste a altura do assento e a posição do encosto: já estão disponíveis para comercialização,
diversos modelos de cadeiras que permitem regular a altura do assento, bem como o encosto.
Este tipo de cadeira deve possuir as seguintes características:
•

•

A altura do assento deve ser regulável, permitindo ajustes contínuos e suaves. Para
pessoas adultas inglesas, a faixa de ajuste deve ser de 13 cm, ou seja, de 39 a 52 cm
na altura. Essa medida é baseada nas diferenças de medidas poplíteas (da parte
inferior da coza até o chão). No Brasil, a população há uma heterogeneidade étnica
maior da população, provavelmente a faixa de ajustes seria maior, principalmente na
altura mínima, que fica em torno de 36 cm;
A altura do assento está adequada quando a coxa está bem apoiada no assento, sem
esmagamento da parte inferior, e os pés apoiados no chão. Não se deve manter a
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•

•
•

postura com os pés em balanço, pois é muito fatigante;
O encosto da cadeira serve de suporte para a região lombar, na altura do abdômen.
Deve haver um vão livre de 10 a 20 cm entre o assento e o encosto. O encosto deve ter
mais ou menos 30 cm, fiando a altura total em torno de 40 a 50 cm do assento. Não
deve-se apoiar as costas no apoio lombar;
A parte inferior do encosto deve ser convexa, em razão da curvatura das nádegas, ou
vazada;
Outra característica importante é a cadeira ser giratória, pois reduz a necessidade de
torcer o tronco, permitindo variações na postura, prevenindo a fadiga.

Limite o número de ajustes possíveis da cadeira: apenas algumas componentes da cadeira
devem possuir ajustes. Pelo menos a altura e o encosto devem permitir ajustes, pois, caso haja
muitos ajustes, o usuário pode utilizá-los de forma incorreta. Em alguns casos, ao invés dos
ajustes ajudarem, acabam prejudicando o usuário.
Ensine a forma correta de usar a cadeira: qualquer pessoa que utilizar uma cadeira com
ajustes, deve receber instruções sobre a forma correta de utilizá-la, visando seu conforto e bem
estar. A altura da mesa e outros equipamentos também devem ser ajustados de acordo com a
cadeira.
Use cadeiras especiais para tarefas específicas: algumas atividades exigem móveis
específicos. Por exemplo: a cadeira com braços, pode ser escolhida, desde que os braços não
atrapalhem. Os braços devem ser curtos, para permitir a aproximação da cadeira junto à mesa.
Os apoios para os braços ajudam a suportar os pesos do tronco e dos braços, ao mesmo
tempo em que auxiliam o usuário na hora de se levantar. Os rodízios são úteis quando o
usuário precisar movimentar-se freqüentemente. Porém não se recomenda o uso de cadeira
com rodinhas quando forem usados pedais na tarefa, pois provocam instabilidade. O assento
pode ter uma pequena inclinação para gente e para trás.
A FIG. 5 é uma cadeira usada por digitadores ou pessoas que trabalham em computadores.
Ela possui assento e encosto reguláveis, encosto alto para apoiar ombros e região lombar,
apoio de braços curtos e reguláveis, além de rodízios que facilitam as mudanças de postura.

Figura 5 – Cadeira ergonômica.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

A altura da superfície de trabalho depende da tarefa: apenas uma cadeira adequada para
realizar determinada tarefa não é suficiente, nem garantia de uma postura correta. A posição
das mãos e o foco do olhar são muito importantes no posicionamento da cabeça, tronco e
braços. Os fatores que influenciam a altura correta das mãos e a focalização dos olhos são as
dimensões corporais e as preferências individuais de cada usuário.
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Existem atividades que requerem simultaneamente um acompanhamento visual e manual.
Portanto, o que determinará a altura da superfície de trabalho é a relação entre a melhor altura
para as mãos e a melhor posição para os olhos, pois estas duas posições (mãos e olhos) é que
determinam a postura da cabeça e do tronco.
Uma superfície baixa é uma situação interessante, pois não exige que os braços fiquem
erguidos e assim, possam aplicar forças mais facilmente. Entretanto, superfícies mais altas
possibilitam melhor visualização do trabalho, eliminando a necessidade de curvar-se para
frente. O QUADRO 1 abaixo apresenta recomendações para alturas de superfícies de trabalho
para 3 tipos de tarefas, que podem ser utilizadas tanto para trabalhos em pé como sentado.
Quadro 1 – Altura de Superfícies de trabalho/ Tipo de atividade
Tipo de tarefa
Altura da superfície de trabalho
Uso dos olhos: muito
10 a 30 cm abaixo da altura dos olhos
Uso das mãos e braços: pouco
Uso dos olhos: muito
0 a 15 cm acima da altura do cotovelo
Uso das mãos e braços: muito
Uso dos olhos: pouco
0 a 30 cm acima da altura do cotovelo
Uso das mãos e braços: muito
Fonte: Centro Tecnológico do Mobiliário , 2007.

O que ocorre em muitas situações é que as mãos e o foco visual não estão na superfície da
mesa ou da bancada de trabalho. Para dimensionamento e posicionamento das alturas
corretas, é necessário verificar as alturas e espessuras das peças, ferramentas e acessórios.
No uso de teclado, nos computadores, a superfície de trabalho situa-se 3 cm acima da
superfície da mesa.
Compatibilize as alturas da superfície de trabalho e do assento: as distâncias verticais entre o
assento e a superfície de trabalho devem ser conciliadas para cada indivíduo. A altura do
assento é ajustada de acordo com a altura poplítea. Já a superfície de trabalho deve ficar na
altura do cotovelo da pessoa sentada, para que o antebraço fique paralelo à superfície de
trabalho.
Use apoio para os pés: em situações onde a altura da superfície de trabalho não permite
ajustes, a recomendação sempre é ajustá-la para o usuário mais alto. Portanto, a altura do
assento deve ser regulada para essa superfície. Quando tal superfície for utilizada por um
usuário mais baixo, deve haver um apoio para os pés, uma superfície ligeiramente inclinada.
Esse tipo de apoio para pés é recomendado para trabalhos em escritórios, pois facilita a
mudança de postura durante a jornada de trabalho, reduzindo a fadiga.
Evite manipulações fora do alcance: tais atividades exigem movimentos do tronco. Uma
maneira de evitar isso é manter as ferramentas, controles e peças dentro de um envoltório
tridimensional, onde se possam alcançar os objetos com os braços.
As tarefas mais importantes devem estar dentro de um raio de 50 cm a partir da articulação
entre os braços e os ombros, tanto para quem trabalha sentado, como para quem trabalha em
pé (FIG. 6 e 7).
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Figura 6 – Alcance máximo das mãos.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Figura 7 – Alcance máximo das mãos.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Incline a superfície para a leitura: existem tarefas que exigem um acompanhamento visual
contínuo, como leituras. Para essas situações recomenda-se uma superfície inclinada. A
finalidade de tal superfície é aproximar o trabalho dos olhos. Se a superfície fosse plana,
haveria uma inclinação da cabeça e do tronco para frente. Para superfícies de leitura, a
recomendação é uma inclinação de 45 graus. Para escrever ou desenhar, a inclinação deve
ser de 15 graus. Inclinações acima de 15 graus não são recomendadas porque dificultam o
apoio dos braços e os objetos escorregam (FIG. 8 e 9).

Figuras 8 e 9 – Superfície de trabalho com inclinação.
Fonte:Dul; Weerdmeester, 2001.

Em superfícies inclinadas, para evitar deslizamentos dos objetos, pode-se colocar sulcos ou
superfícies horizontais, para evitar escorregamento.
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Deixe espaço para as pernas: devem ser acomodadas dentro de um espaço sob a superfície
de trabalho. Este espaço é importante, pois permite uma postura adequada, sem que haja
necessidade de inclinação do corpo para frente. A largura mínima para este espaço deve ser
de 60 cm, a profundidade na parte superior deve ter pelo menos 40 cm e na parte inferior, junto
aos pés, 100 cm (FIG. 10). Essa dimensão decorre da necessidade do usuário poder esticar as
pernas de vez quando para frente, com a finalidade de mudar de postura.
É importante também a espessura da superfície de trabalho, que deve ser o mais fina possível,
para que haja um bom espaço entre a parte inferior da superfície de trabalho e a parte superior
das pernas. O ideal é que essa espessura não passe dos 3 cm, possibilitando uma maior
mobilidade para as pernas e mudanças de postura.

Figura 10 – Espaço mínimo para as pernas.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

8.2.2 Trabalho em pé
Esta posição é recomendada para situações em que ocorram freqüentes deslocamentos do
local de trabalho ou quando há necessidade de aplicação de grandes forças.
Alterne a posição em pé com aquela sentada e andando: não se recomenda passar todo dia na
posição em pé, pois esta provoca fadiga nas costas e nas pernas. Pode ainda causar estresse
na cabeça e no tronco quando estes forem inclinados, provocando dores no pescoço e nas
costas. Trabalhar com os braços para cima, sem nenhum apoio, também provoca dores nos
ombros.
Atividades que demandam muito tempo em pé devem ser intercaladas com tarefas que possam
ser realizadas, estando a pessoa sentada ou andando. Os trabalhadores devem sentar nas
pausas naturais do trabalho. Por exemplo, operadores de máquinas e vendedores de lojas.
A altura da superfície de trabalho em pé depende da tarefa: assim como no caso de trabalho
sentado, a altura da superfície de trabalho em pé, depende do tipo de atividade que será
executada, das dimensões do usuário e das preferências individuais.
A altura da bancada deve ser ajustável: se uma mesma bancada é utilizada por diferentes
usuários, a altura deve possuir ajustes. Para atender ao máximo de usuários, a faixa de
regulagem deve ser de 25 cm. Isso também acontece quando a mesma pessoa trabalha com
peças de diferentes alturas. Para estes casos, a faixa de ajuste é determinada pela diferença
de altura das peças a serem manuseadas. É importante informar o usuário sobre a altura ideal
a ser utilizada nas bancadas.
Não use plataformas: ao contrário do que foi falado para a posição sentada a utilização de
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plataformas não é recomendada para trabalhadores em pé, pois elas exigem um espaço
adicional, não são práticas de transportar, além do que as pessoas podem tropeçar nelas.
Reserve espaço suficiente para pernas e pés: sob a bancada de trabalho deve haver um
espaço livre suficiente para acomodação das pernas e dos pés. Isso proporciona a
aproximação da pessoa à superfície de trabalho, sem precisar curvar o tronco. O espaço livre
deve ser suficiente para permitir mudanças freqüentes de postura, podendo-se movimentar
livremente as pernas e pés (FIG. 11).

Figura 11 – Espaço mínimo para pés e pernas.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Evite alcances excessivos: o alcance do braço deve ser limitado com o objetivo de evitar a
inclinação ou rotação do corpo. Portanto, as ferramentas, peças e controles mais utilizados
devem estar perto do corpo.
Coloque uma superfície inclinada para leituras: quando a tarefa exigir um acompanhamento
visual contínuo, a superfície deve ser inclinada, semelhante ao caso do trabalho sentado.
8.2.3 Mudança de postura
Neste item serão detalhadas alternativas para aliviar os problemas causados por posturas
prolongadas, maneiras de variar as tarefas e atividades, construção de postos de trabalho que
permitam alternar a postura sentada e em pé, a utilização da cadeira Balans e o uso do selim.
Proporcione variações das tarefas e atividades: ao projetar um posto de trabalho, deve-se
preocupar em introduzir variações nas tarefas, eliminando posturas prolongadas.
Introduza trabalho com posturas alternadas sentado/em pé: para tarefas com longa duração, o
posto de trabalho pode proporcionar ao usuário desenvolver a atividade na posição sentada e
em pé. A superfície de trabalho deve ser dimensionada para realização da tarefa em pé. Em
seguida, para realizar o trabalho sentado deve-se providenciar uma cadeira alta, onde deve
haver um apoio para os pés e espaço para acomodação das pernas abaixo da bancada.
Use a cadeira Balans de vez em quando: este tipo de cadeira possui o assento inclinado para
frente, num ângulo aproximado de 20 graus. Tal inclinação acaba forçando a postura vertical
do dorso. Também há um apoio na altura dos joelhos, para que o corpo não deslize para
frente. Não é recomendada a utilização desta cadeira por longos períodos, devido à pressão
nos joelhos, falta de movimentação das pernas e ausência de encosto. Esta cadeira também
não tem rodinhas e nem pode girar, portanto só deve ser usada em tarefas onde a atividade se
concentra na frente do corpo do usuário. Ela pode ser utilizada, então, por períodos curtos,
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substituindo a cadeira convencional, com a finalidade de alternar a postura. Nunca deve ser
utilizada por períodos longos e contínuos (FIG. 12).

Figura 12 - Cadeira Balans.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Use um selim para apoiar o corpo na posição em pé: este tipo de banco com apoio tripé, deve
ser utilizado para apoio das nádegas quando se está na posição em pé (FIG. 13). O selim é um
pequeno assento, com altura ajustável entre 65 e 85 cm. É inclinado para frente num ângulo de
15 a 30 graus e possibilita uma postura semi-apoiada, aliviando a tensão nas pernas. Não deve
ser utilizado por períodos prolongados. Só é adequado para trabalhos em pé e que não
necessitam de grandes esforços. O piso onde o banco está apoiado deve ter atrito suficiente
para evitar um deslizamento.

Figura 13 – Selim.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.
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8.2.4 Posturas das mãos e braços
Uma determinada tarefa que requer o uso prolongado de mãos e braços em posturas
inadequadas pode produzir dores nos punhos, cotovelos e ombros. Quando o punho
permanece por um longo tempo inclinado, pode haver inflamação nos nervos, provocando
dores e formigamento nos dedos.
Postos de trabalho que exigem que o usuário permaneça por muito tempo com os braços
levantados e sem apoio podem provocar no trabalhador dores no pescoço e ombros. É muito
comum este problema em pessoas que operam ferramentas manuais. As dores aumentam
quando é necessário aplicar força ou quando são realizados movimentos repetitivos com as
mãos. Para correção destes problemas, deve-se ajustar corretamente a altura das mãos e
utilizar ferramentas apropriadas.
Selecione a ferramenta correta: dentre tantos modelos de ferramentas existentes, deve-se
selecionar a que mais se adapta à determinada atividade e postura, mantendo sempre as
articulações na posição neutra. Abaixo estão ilustradas formas corretas e incorretas de
manuseio de furadeiras e parafusadeiras elétricas. Observe a posição do punho, que deve ficar
alinhado com o antebraço (FIG.14).

Figura 14 – Manuseio de ferramentas manuais.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Use ferramentas com empunhaduras curvas para não torcer o punho: ao invés de torcer o
punho, utilizando ferramentas retas, é recomendado utilizar ferramentas com empunhaduras
curvas, mantendo assim, o punho reto (FIG. 15).
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Figura 15 – Pegas.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Alivie o peso das ferramentas manuais: o peso deste tipo de ferramentas não pode ultrapassar
2 Kg. Caso seja necessário utilizar ferramentas mais pesadas, estas devem ficar suspensas
por contrapesos ou molas (FIG. 16).

Figura 16 – Utilização de contrapesos.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Faça manutenção periódica do equipamento: esse procedimento contribui para reduzir a carga
de trabalho. Por exemplo: facas sem fio, serrotes sem corte exigem mais força do usuário,
consomem mais energia e aumentam os ruídos e riscos de acidente.
Preste atenção na forma da pega: a parte das máquinas e ferramentas que é segurada pelas
mãos denomina-se pega. O formato e a localização dela devem possibilitar uma boa postura
das mãos e braços. Em equipamentos onde é necessário segurar com a palma da mão, a pega
deve ter diâmetro de 3 cm e comprimento de 10 cm (FIG. 17). A pega também deve ser um
pouco convexa para aumentar o contato com a mão. Não é adequada a utilização de pegas
anatômicas, ou antropomorfas, com sulcos para encaixe dos dedos, porque dificulta a
mudança de posição e não se adapta ao uso de luvas.
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Figura 17 – Pega para ferramentas manuais.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Evite atividades acima do nível dos ombros: sempre que possível as mãos e os cotovelos
devem permanecer abaixo do nível dos ombros. Caso seja necessário executar tarefas acima
do nível dos ombros, esta deve ter duração limitada e intercalada com descansos durante a
realização da mesma (ver figura 18).

Figura 18 – Postura de mão e braços.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Evite trabalhar com as mãos para trás: deve-se evitar essa postura, que ocorre, por exemplo,
quando se empurram objetos para trás. Uma forma de evitar a realização dessa tarefa indica a
utilização de esteiras motorizadas (FIG. 19).

Figura 19 – Postura de mão e cotovelos.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.
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8.3 Movimentos
Há muitas tarefas que exigem movimento do corpo todo, exercendo forças. Tais movimentos
podem causar tensões mecânicas localizadas, com o tempo, causando dores. Alguns
movimentos podem provocar sobrecarga nos músculos, coração e pulmões. Aqui serão
analisados esforços para levantar pesos, carregar, puxar e empurrar.
8.3.1 Levantamento de pesos
O levantamento de pesos ainda é necessário para muitas tarefas. Ele é responsável e o maior
causador de dores nas costas. Esse tipo de trabalho, em geral, não satisfaz os requisitos
ergonômicos. Para resolução deste problema, alguns aspectos devem ser analisados:
•
•
•
•
•
•

Como é o processo produtivo (manual ou mecânico)?
Como é a organização do trabalho (projeto do trabalho, freqüência dos levantamentos)?
Como é o posto de trabalho (posição do peso com relação ao corpo)?
Qual é o tipo de carga (forma, peso e pegas)?
Existem acessórios para auxiliar o levantamento?
Qual é o método de trabalho (individual ou coletivo)?

Restrinja o número de tarefas que envolvam a carga manual: equipamentos mecânicos devem
ser projetados para tarefas que requerem levantamento de pesos, com a finalidade de aliviar
os esforços manuais. Mesmo assim deve-se cuidar com os problemas de postura e movimento
que possam ocorrer. Também há que se ter cuidado com o processo de mecanização, pois há
risco de gerar outros problemas com ruídos, vibrações, monotonia e redução dos contatos
pessoais.
Para atividades onde é inevitável o levantamento de pesos, devem-se intercalar outras tarefas
mais leves.
Assim como em qualquer atividade física, o ritmo do levantamento de cargas por um
trabalhador deve ser determinado pelo próprio, sendo que, cada trabalhador possui um ritmo
próprio. Dessa maneira, deve-se evitar que este ritmo seja imposto por uma máquina, colegas
ou supervisores.
Crie condições favoráveis para o levantamento de pesos: quando for inevitável a condição de
levantamento de pesos até 23 Kg, é importante criar condições favoráveis para realização da
tarefa, sem nenhum prejuízo à saúde do trabalhador:










Mantenha sempre a carga próxima ao corpo. A distância horizontal entre a mão e o
tornozelo deve ser de 25 cm;
Antes de iniciar o levantamento, a carga deve estar sobre uma bancada de 75 cm de
altura, aproximadamente;
O deslocamento vertical do peso não deve ultrapassar 25 cm;
O peso deve estar dentro do possível suportado pelas duas mãos;
A carga deve ter alças ou furos para encaixe dos dedos;
O peso deve permitir ao trabalhador a escolha da postura para o levantamento;
O tronco não deve ficar torcido durante o levantamento;
A freqüência dos levantamentos não pode ultrapassar um por minuto;
A duração do levantamento não deve ser maior que uma hora, e deve ser seguida de
um período de descanso, ou alternado com tarefas mais leves.

Limite o levantamento de peso para 23 kg, no máximo: somente com as condições citadas
acima é que uma pessoa tem condições de levantar uma carga de 23 kg. Caso contrário, o
limite de movimentação de peso deve ser reduzido. A carga também não pode ser demasiada
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quando for apanhada longe do corpo para ser depositada em grande distância vertical.
Use a equação de NIOSH para estimar a carga máxima: esta equação, desenvolvida pelo
National Institute for Occupational Safety and Health, pode ser utilizada para determinar a
carga máxima a ser carregada em condições desfavoráveis.
Ela considera 6 variáveis:






Distância horizontal (H) e vertical (V) entre a carga e o corpo
Rotação do tronco (A)
Deslocamento vertical da carga (D)
Freqüência do levantamento (F)
E a dificuldade de manuseio da carga (M).

Através dessa equação, o trabalhador pode escolher a própria postura e estabelecer qual
carga é segura para manuseio com as duas mãos. A carga de 23 kg é multiplicada por seis
coeficientes, que representam as variáveis acima:
Carga máxima = 23 kg x CM x CH x CV x CF x CD x CA
Quanto piores forem as condições, os valores dos coeficientes de afastarão de 1,0,
aproximando-se de zero. O valor CV cresce até a altura de 75 cm, posição conveniente para
começar a levantar cargas.
Por esta equação determinou-se que 90% dos homens e 75 % das mulheres não suportam
cargas no dorso superiores a 340 Kg, sendo que a energia gasta em uma hora de trabalho
repetitivo é de 260 W para levantamentos até a altura da bancada (75 cm) e 190 W para
levantamentos acima da bancada. Por fim, nos casos em que a equação não traz resultados
satisfatórios, ou seja, quando o trabalhador não consegue escolher o método de levantamento
ou quando não for possível usar as duas mãos, os coeficientes considerados deverão ser
menores, reduzindo-se o valor da carga máxima.
Escolha um valor adequado para a carga unitária: deve-se muito cuidado no momento de
escolha do valor das cargas, pois ela não pode ultrapassar o valor da equação acima descrito,
mas também não deve ser tão leve, pois pode estimular o trabalhador a pegar diversas cargas
ao mesmo tempo, podendo superar o valor permitido. É melhor utilizar cargas unitárias maiores
e menos freqüentes, do que pequenas cargas com muita freqüência, sempre priorizando os
valores obtidos pela equação de NIOSH.
O posto deve ser projetado adequadamente para o trabalho pesado: no projeto de bancadas,
prateleiras e máquinas onde ocorrerão trabalhos pesados, devem-se seguir algumas
recomendações:
•
•
•
•
•

Procurar aproximar a carga do corpo quando a mesma está sendo levantada ou
depositada;
Ter espaço disponível para os pés e as pernas, permitindo uma postura estável para
posicionar os pés e dobrar as pernas;
Evitar a torção do corpo;
Manter as mãos aproximadamente a 75 cm de altura, junto ao corpo, para o
levantamento e depósito de carga;
Posicionar os itens manipulados com maior freqüência na altura ideal de 75 cm.

Caso haja limitações, de maneira que tais condições não possam ser atendidas, o peso deve
ser reduzido.
Os objetos devem ter alças para as mãos: os objetos devem ter duas alças ou furos laterais
para encaixe dos dedos. A carga deve ser segurada com as duas mãos. O agarramento deve
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ser feito com a palma das mãos, evitando-se segurar com apenas alguns dedos, pois assim a
força é reduzida (FIG. 20). As pegas devem ser arredondadas, sem ângulos cortantes, e
posicionadas firmemente, evitando giros e movimentações das cargas.

Figura 20 – Manipulação de cargas com as mãos.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

A carga deve ter uma forma correta: os pesos devem ser pequenos para que o trabalhador
possa carregá-lo junto ao corpo, não deve ter protuberâncias ou cantos cortantes, não deve ser
muito quente e nem muito frio, a ponto de dificultar o contato. Quando se erguer uma carga do
chão, deve-se posicioná-la entre os joelhos.
Quando a carga é desconhecida para quem vai carregá-la, é necessário identificá-la,
informando o peso e os cuidados necessários.
Use técnicas corretas para o levantamento de pesos: as pessoas que trabalham em tarefas de
carregamento de cargas devem ser treinadas, pois muitas vezes é difícil mudar hábitos
costumeiros das pessoas. Aí entra a necessidade de se promoverem treinamentos intensos e
repetitivos, frisando os seguintes aspectos:





Analisar a carga e o local para onde ela deve ser removida, pois em algumas situações
será necessária uma equipe ou um equipamento auxiliar para movimentar as cargas;
Quando não houver nenhum auxílio na movimentação, o carregador, deve-se posicionar
bem em frente à carga, com os pés estáveis;
Segurar a carga com firmeza, com a palma das mãos, usando os dois braços;
Erguer o peso, mantendo a coluna reta, na vertical, próximo ao corpo, evitando torcê-lo
(FIG. 21).

Esta última recomendação é de extrema importância para evitar dores nas costas. Inclinar ou
girar o tronco na movimentação de cargas pode provocar lesões nas costas. Inclinar o tronco,
em vez de agachar-se e utilizar a musculatura das pernas, aumenta em 30 % a tensão no
dorso, numa carga de aproximadamente 20 kg.
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Figura 21 – Levantamento de pesos.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Use uma equipe para cargas mais pesadas: em situações onde a carga exceder 23 kg, duas
ou mais pessoas devem fazer a movimentação. É importante que os membros dessa equipe
tenham estaturas e forças semelhantes, e trabalhem coordenados, sendo que um deles deve
assumir a coordenação do trabalho, evitando movimentos inesperados.
Use equipamentos para levantamentos de pesos: existem equipamentos que auxiliam na
movimentação de pesos, como carrinhos, alavancas, roldanas, polias, guindastes e outros
(FIG. 22). Na medida do possível devem ser utilizados para aliviar o trabalho humano.

Figura 22 – Equipamentos de movimentação de cargas.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.
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8.3.2 Transporte de cargas
Em algumas situações, após erguer as cargas é necessário fazer o transporte manual das
mesmas. Esse é um processo estressante mecanicamente e com alto custo energético. Pois
enquanto a carga é segurada, os músculos dos braços e das costas são submetidos a uma
tensão mecânica contínua.
Limite da carga: o peso limite é determinado pela operação realizada antes do levantamento da
carga. Este limite é de 23 kg, conforme já citado anteriormente, podendo ser reduzido, de
acordo com a equação de NIOSH.
Conserve a carga próxima do corpo: como já indicado anteriormente, recomenda-se sempre
manter a carga o mais próxima possível do corpo. Com isso, a tensão mecânica dos músculos
e o consumo de energia diminuem. A preferência é por volumes mais compactos (FIG. 23).

Figura 23 – Carregamento manual.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Coloque pegas bem desenhadas: a carga deve possuir alças ou pegas, cuidando para que não
haja ângulos cortantes. Podem-se usar também acessórios como ganchos encaixados na
carga.
Evite carregar volumes desajeitados: deve haver um limite na dimensão vertical da carga, pois
a tendência é erguer os braços para carregá-la, para que o volume não dificulte o movimento
das pernas. Erguer os braço causa fadiga dos músculos dos braços, ombros e costas e
também dificulta a visão.
Evite carregar pesos com uma só mão: utilizando apenas uma mão para transportar pesos, o
corpo é submetido a uma tensão assimétrica. A sugestão é dividir a carga em dois pesos ou
usar uma mochila.
Use equipamentos de transporte: existem equipamentos que substituem o transporte manual,
como rolos transportadores, plataformas móveis e carrinhos (FIG. 24). Porém, tais
equipamentos exigem outros esforços corporais, como levantar pesos, puxar e empurrar. Ainda
assim, estes últimos movimentos citados são menos cansativos que o transporte manual.
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Figura 24 – Equipamentos manuais de transporte de carga.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

8.3.3 Puxar e empurrar cargas
A atividade de puxar/empurrar cargas provoca tensões nos braços, ombros e costas, que
podem ser minimizadas com a utilização de carrinhos adequados.
Limite forças para puxar e empurrar: a força máxima exercida para movimentação de um
carrinho é de 200 N, seja puxando ou empurrando. Normalmente, as forças solicitadas para
esta tarefa sempre ultrapassam o valor limite. Esta recomendação, que estabelece o valor
máximo, evita maiores tensões mecânicas, principalmente nas costas.
Para movimentações com duração superior a um minuto, a força é limitada a 100 N. Isso
significa que quando a peso a ser puxado ou empurrado ultrapassar 700 kg, a movimentação
deve ser manual. Ainda assim, este valor pode variar, em função do tipo de carrinho, tipo de
piso, forma das rodas, entre outros fatores. Quando a carga a ser transportada, ultrapassar
esse valor recomenda-se a utilização de carrinhos motorizados.
Use o peso do corpo a favor do movimento: a postura ideal para puxar ou empurrar utiliza o
próprio peso do corpo a favor do movimento. Para puxar, o corpo pende para trás, para
empurrar, inclina-se o corpo para frente. Deve haver atrito suficiente entre o calçado e o piso.
Deve haver também espaço para as pernas.
Como demonstrado na figura 25, a distância horizontal entre o joelho mais afastado e as mãos
deve ser 120 cm, pelo menos. Para puxar, deve haver um espaço sob o carrinho para que um
dos pés fique alinhado com as mãos.
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Figura 25 – Postura corporal para puxar/empurrar pesos.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

Os carrinhos devem ter pegas: as pegas devem ser em forma de barras cilíndricas, com
diâmetro de 3 cm e comprimento de 30 cm ou mais, tendo espaço suficiente para utilizar as
duas mãos na aplicação das forças. Em caso de pegas verticais, estas devem estar entre 90 a
120 cm do piso, permitindo uma boa postura do trabalhador (FIG. 26).

Figura 26 – Dimensionamento das pegas.
Fonte: Dul; Weerdmeester, 2001.

O carrinho deve ter duas rodas giratórias: para trafegar em pisos irregulares, o carrinho deve
ter rodas grandes e largas. Pelo menos duas rodas devem girar em torno do eixo, garantindo
uma boa manobra. Devem ser colocadas no lado onde são exercidas as forças para
deslocamento. Não é indicada a colocação das quatro rodas giratórias, pois o carrinho fica
muito instável na trajetória. A altura total do carrinho carregado não deve exceder 130 cm,
permitindo que as pessoas possam enxergar sobre o mesmo.
O piso deve ser duro e nivelado: o ideal é um piso duro, sem depressões nem desníveis. Podese dispor de pegas horizontais para erguer o carrinho nos casos onde houver desníveis, como
por exemplo, os meio-fios. Porém, o peso a ser erguido não deve ultrapassar os limites já
citados anteriormente.
Conclusão e Recomendações
Todas as recomendações, dicas e sugestões apresentadas devem ser observadas, seguidas e
aplicadas rigorosamente nos postos de trabalho. Não haverá necessidade de aplicação dos
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métodos e técnicas detalhados anteriormente, que são utilizados na observação e análise dos
postos de trabalho, quando todas, ou grande parte das observações citadas ao longo do
documento forem consideradas.
Sendo assim, mais importante que conhecer e saber aplicar as técnicas de observação é
adequar o posto de trabalho de acordo com a tarefa e condição física do trabalhador.
Para que isso ocorra, é fundamental que seja respeitado o limite de carga estipulada, que se
tenham os devidos cuidados na realização dos movimentos, que haja um controle dos tempos
e freqüências de determinadas atividades, que se considerem as diferenças e preferências
pessoais de cada indivíduo, que se ajuste e se adapte aos postos de trabalho para cada
situação e usuário, entre tantos outros cuidados essenciais já comentados.
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