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RESUMO 

 

A ergonomia é o estudo que visa à adaptação do ambiente às características do 

trabalhador. O maior enfoque se dá no binômio homem-máquina, mas com o 

conceito da macroergonomia e com estudos elaborados nessa área, passa a ser 

alvo de melhoria também a organização da empresa e o ambiente em que o trabalho 

é desenvolvido. Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar a ergonomia em 

Unidades Armazenadoras com o intuito de aumentar a segurança, saúde e conforto 

do trabalhador, e eficiência organizacional. Foram utilizadas literaturas científicas 

compreendidas no período de 2000 a 2019, baseadas em artigos científicos, 

documentos governamentais, institucionais, apostilas, notas de aula, boletins 

técnicos, associações. Foi possível observar o aumento de estudos relacionados ao 

tema, mas ainda são necessárias pesquisas que auxiliem na melhoria e 

monitoramento constante nas atividades em Unidades Armazenadoras a fim diminuir 

os acidentes e dores advindas do trabalho. As pesquisas devem ser realizadas seja 

em função do bem estar do operador, ou o aumento da eficiência e produtividade. É 

uma área a ser explorada de forma efetiva, sendo uma parte da ciência que oferece 

resultados que auxiliarão na qualidade de vida, segurança, saúde e conforto do 

trabalhador, e efetividade no processo produtivo. 

 

PALAVRAS – CHAVE: ergonomia, trabalhador, bem estar. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Ergonomics is the study that aims to adapt the environment to the characteristics of 

the worker. The main focus is on the man-machine binomial, but with the concept of 

macroergonomics and with studies elaborated in this area, the organization of the 

company and the environment in which the work is developed is also the target of 

improvement. Therefore, the objective of this work was to study the ergonomics in 

storage units in order to increase the safety, health and comfort of the worker, and 

organizational efficiency. Scientific literatures were used Comprised in the period 

2000 to 2019, based on scientific articles, governmental and institutional documents, 

handouts, lecture notes, technical bulletins, associations. It was possible to observe 

the increase of studies related to the theme, but researches are still necessary to 

assist in the improvement and constant monitoring in the activities in storage units in 

order to reduce the accidents and pains arising from the work. Researches must be 

carried out either as a function of the operator's well-being, or to increase efficiency 

and productivity. It is an area to be exploited effectively, being a part of the science 

that offers results that will help in the quality of life, safety, health and comfort of the 

worker, and effectiveness in the productive process. 

 

KEY WORDS: Ergonomics, worker, well-being. 
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1. INTRODUÇÃO 

No seu conceito mais amplo, a ergonomia trata do estudo do trabalho voltado 

para o ser humano. Deste modo temos o desenvolvimento de estudos e análises 

que visam e levantar as características do trabalhador e dos seus esforços para 

realizar uma atividade. Logo, projetar a situação em que ele desenvolva o seu 

trabalho de forma mais confortável e eficiente, bem como projetar máquinas de fácil 

operação e com menos riscos ao trabalhador, afim de proporcionar um ambiente 

confortável e seguro. 

O estudo tanto da segurança no trabalho, quanto na ergonomia, começou a 

ser visto de forma mais científica na primeira revolução industrial, entre 1760 e 1860. 

No Brasil, a regulamentação da ergonomia tem como base a Norma 

Regulamentadora 17 - Ergonomia, instituída através da Portaria no 3.751 do 

Ministério do Trabalho e Emprego, em 23 de novembro de 1990. Possui o objetivo 

de estabelecer parâmetros e medidas das condições de trabalho, e características 

psicofisiológicas do trabalhador, tendo em vista a eficiência do processo. 

O estudo da ergonomia além de ser um cumprimento de lei prevista no nosso 

país é também uma forma de proteger a saúde do trabalhador e ajudá-lo a atingir o 

melhor desempenho da sua função. De acordo com a estatística realizada pelo 

Ministério da Economia, através da secretaria da previdência, o número de 

acidentes de trabalho no setor agropecuário, via comunicação de acidente de 

trabalho registrado no ano de 2011, foi de 26.852, enquanto o ano de 2013 houve 

23.440, demonstrando que a quantidade de acidentes diminuiu, aumentando a 

segurança do trabalhador e justificando mais ainda o desenvolvimento de pesquisas 

nessa área. 

Deste modo, o ergonomista tem como função analisar o trabalho de forma 

completa, de modo a realizar o levantamento das questões físicas, cognitivas, 

organizacional, social, e ambiental; e gerar uma análise abrangente, inclusive a nível 

organizacional, para o bem estar do trabalhador. Essa abordagem é chamada de 

macroergonomia deixando de ter uma visão exclusiva do binômio homem-máquina 

para abranger toda a empresa. 

A aplicação da ergonomia no desenvolvimento de uma atividade permite que 

o trabalhador desempenhe um trabalho com menor esforço, menos risco e de forma 

mais segura, além de permitir que ele participe do processo. A ergonomia pode ser 
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aplicada na concepção de um projeto, ou na sua correção. Cabe ressaltar que a 

conscientização dos trabalhadores para participar tanto do projeto quanto dar o 

retorno de falhas ou possíveis melhorias é primordial, pois é o que vai ter mais 

contato com o produto desenvolvido e vai sofrer diretamente o impacto das escolhas 

tomadas. 

Por se tratar de um estudo que tem como base o perfil mais genérico do 

trabalhador, temos que um impacto negativo é que quando o indivíduo não está 

dentro das características do grupo de amostragem ele não é contemplado com os 

benefícios do estudo, ou seja, a máquina ou o ambiente que teoricamente foi 

projetado para o seu maior conforto não vai atendê-lo da forma que deveria. Ainda 

assim, existem trabalhos que acabam sendo mais específicos e direcionam um 

grupo de trabalhadores com determinada característica para exercê-lo, por exemplo, 

trabalhos em lugares pequenos, que vão ser mais confortáveis para pessoas 

menores, que às vezes poderiam ter dificuldades em operar máquinas voltadas para 

grupos mais genéricos. 

Há trabalhos que acabam se tornando repetitivos, tanto na operação de 

máquinas quanto de equipamentos, aumentando o esforço do trabalhador, esse é 

um campo da atuação da ergonomia organizacional, que visa diminuir a monotonia 

do trabalhador e a fadiga ocasionada por movimento repetitivo, uma forma de evitar 

isso é realizar um rodízio entre as funções desenvolvidas, de modo a estimular o 

trabalhador a desempenhar novas atividades e conhecer melhor a produção. Além 

disto, o principal objetivo é desenvolver as máquinas para o trabalhador através de 

análises físicas e mecânicas gerando um maquinário mais confortável e de melhor 

operação. 

Um grande reflexo da ergonomia é a diminuição de acidentes, queixas e erros 

no processo, indicando que o trabalho está sendo realizado de forma mais eficaz e 

que a segurança do trabalhador está aumentando. 

Dentre as atividades desenvolvidas em uma Unidade Armazenadora temos: 

colheita, transporte, pré-amostragem, balança, amostragem, recepção do produto, 

acondicionamento e expedição. Com isso temos a manipulação de máquinas em 

todas essas atividades citadas, além do esforço físico dos trabalhadores na 

operação destas e no transporte de sacaria. Caso o trabalhador esteja carregando 

um peso além do recomendado, ou por uma distância muito grande, ou então de 

dimensões não recomendadas, isso vai gerar uma lesão, então é imprescindível o 
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empenho do operador e o bem estar do mesmo, pois um erro pode comprometer 

todo o processo da unidade e do produto final. 

Portanto objetivo deste trabalho é estudar a ergonomia em Unidades 

Armazenadoras, a fim de identificar e propor soluções que melhorem a qualidade de 

vida do trabalhador. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi estudar a ergonomia em Unidades 

Armazenadoras com o intuito de aumentar a segurança, saúde e conforto do 

trabalhador, e eficiência organizacional. 

Especificamente, analisar:  

 Posturas adotadas pelos trabalhadores; 

 Movimentos corporais efetuados; 

 Fatores físicos ambientais que enquadram o trabalho; e, 

 Equipamentos utilizados. 

Deste modo, discutir os tipos de intervenção da ergonomia, tais como: 

 Concepção de métodos de trabalho, ferramentas, máquinas e 

mobiliário; 

 Correção de problemas identificados através de metodologias próprias.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Ergonomia – definição 

A primeira sociedade de ergonomia foi oficializada em 1949 pelo engenheiro 

inglês Kenneth Frank Hywel Murrel, a Ergonomic Research Society, porém, na 

concepção da ergonomia, podemos dizer que seu estudo tem por inicio com as 

contribuições do Leonardo Da Vinci com seus estudos na anatomia e fisiologia. 

Como Da Vinci tinha o homem como centro da pesquisa, também essa ideia se 

perpetua na ergonomia, em que o foco é analisar o homem em função do trabalho e 

o espaço em que ele é inserido (CORREA, 2015). 

Para Ilda 2006, a definição da ergonomia é: 

 
A ergonomia (ergonomics), também chamada de fatores humanos (human 

factors), é o estudo da adaptação do trabalho ao ser humano. O trabalho 

aqui tem uma concepção bastante ampla, abrangendo não apenas os 

trabalhos executados com máquinas e equipamentos, utilizados para 

transformar os materiais, mas também todas as situações em que ocorre o 

relacionamento entre o ser humano e uma atividade produtiva de bens ou 

serviços. Isso envolve não somente o ambiente físico, mas também os 

aspectos organizacionais. 

 
Sendo assim, a Associação Brasileira de Ergonomia (AERGO) (2000) aborda 

a ergonomia da seguinte forma: ―a ergonomia objetiva modificar os sistemas de 

trabalho para adequar a atividade nele existentes às características, habilidades e 

limitações das pessoas com vistas ao seu desempenho eficiente, confortável e 

seguro‖. 

O binômio homem-máquina é bem antigo, podendo ser remetido a utilização e 

catapultas e outras máquinas, porém o grande salto dessa relação se deu na 

primeira revolução industrial, na qual era cada vez mais importante o aumento da 

produção e o desenvolvimento de máquinas que possibilitasse isso. Desse modo, a 

engenharia foi solicitada a auxiliar no desenvolvimento de máquinas que 

permitissem a execução de tarefas com um esforço menor para o trabalhador, já 

tendo como ideia de que um trabalhador saudável é mais vantajoso para a execução 

da tarefa. 
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Um modelo que revolucionou a produção e que é utilizado até hoje é o 

taylorismo, que tem como criador o Frederick Winslow Taylor, que publicou a sua 

principal obra a Teoria Geral da Administração em 1911. De acordo com Taylor, 

independente do tamanho da tarefa ela é importante para todo o processo, e existe 

uma forma de realizá-la com alta eficiência. Sendo assim, a produção é fracionada 

em atividades específicas, fazendo com que o treinamento do funcionário fosse mais 

fácil, uma vez que ele desempenharia apenas uma função da linha de produção e 

não o produto por completo, e gerando maior quantidade de produto final. Sempre 

que possível, a linha de produção era analisada para encontrar formas de melhoria 

na eficiência do trabalho. Pode se observar que a partir de então o trabalho recebeu 

uma atenção científica, sendo desenvolvidos novos modelos de produção, 

máquinas, gerenciamento entre outros. 

Desde a diminuição do esforço físico, elevadas temperaturas e ruídos, a 

ergonomia passou a atuar também no desenvolvimento de projetos e metodologia a 

ser adotada e na ergonomia cognitiva. Hoje contamos com sistemas automatizados, 

permitindo uma relação entre homem e máquina um pouco mais flexível, podendo 

escolher algumas tarefas para serem desenvolvidas automaticamente, diminuindo 

trabalhos repetitivos ou insalubres, permitindo que a atuação do homem seja 

reduzida no esforço físico e passe a atuar nos controles das máquinas 

automatizadas, necessitando de uma maior concentração, escolha e tomada de 

decisão e circulação das informações necessárias.  

O conceito mais abrangente é o da macroergonomia, que visa a gerencia dos 

grupos de trabalho e atividades integrando todos os envolvidos para o 

desenvolvimento de novos projetos e melhoria da empresa. 

Atendendo o previsto na NR 17, deve-se ser realizada a Análise Ergonômica 

do Trabalho (AET), contendo no mínimo a descrição do posto de trabalho 

(mobiliário, espeço físico, equipamentos, posicionamento e movimentação) e 

avaliação organizacional do trabalho (descrição do trabalho, do produto, variações 

da atividade, quantidade de ciclos, normas de produção, histórico de atividades e 

verificação de sobrecarga). 

Apesar de não haver um modelo, a AET deve conter obrigatoriamente a 

explicitação da demanda do estudo, análise das atividades, discussão dos 

resultados aos trabalhadores envolvidos, recomendações específicas, avaliação e 
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revisão das intervenções efetuadas com a participação dos operários e avaliação da 

eficiência das recomendações. 

Com isso temos que o grande motivador do estudo da ergonomia deve ser 

proporcionar cada vez mais segurança e conforto para o trabalhador, apesar de 

ainda haver muito trabalho de risco e perigosos a vida humana, há uma maior 

preocupação das empresas em contratar um ergonomista para a redução de 

acidentes e erros, e como consequência, aumento da eficiência do processo. 

 

3.2. Ergonomia – aplicações 

Dependendo do porte da empresa há uma maior mecanização das tarefas, 

porém nas pequenas unidades a maior parte das tarefas é desenvolvida pelos 

empregados, que ainda constituem mão-de-obra barata, sendo um custo benefício 

válido para o empregador. Podemos observar que as atividades existentes nas 

unidades armazenadoras necessitam de maior atenção, conforme descrição das 

seções 3.2.1 a 3.2.6. 

Para solucionarmos esses problemas é importante visar a melhor organização 

do trabalho e devem ser observados: as normas de produção, o modo operatório, a 

exigência do tempo, a determinação do conteúdo de tempo, o ritmo de trabalho e o 

conteúdo das tarefas. A norma que regula esse serviço é a NR 17, porém o trabalho 

da ergonomia deve ser desenvolvido para que o trabalhador possua um ambiente de 

trabalho propício para o desenvolvimento da atividade e que os equipamentos dos 

postos de trabalho sejam reguláveis e que estejam adequados as atividades 

propostas. 

 

3.2.1. Utilização de maquinário: atividade que o trabalho deva ser realizado 

sentado, cabendo uma atenção para o nível de ruído que o trabalhador estará 

exposto, conforto térmico, vibração, campo visual, demanda física para acionar os 

comandos e dimensões do assento do operador. São exemplos de máquinas 

agrícolas: tratores, plantadeiras, colheitadeiras e máquinas beneficiadoras. 

Diante das políticas públicas aplicadas há alterações no perfil de compra e 

vendas de maquinários agrícolas, destacando o incentivo que foi dado pelo governo 

no ano de 1960, aumentando a frota, no ano de 1980 o Brasil enfrentou uma crise 

na agricultura resultando em menos subsídio para o campo e a diminuição da 

mecanização. Em 2000 foi implementado pelo governo o Programa de 
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Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados a 

Colheitadeira (Moderfrota), que junto com a expansão territorial de plantio e a 

valorização da moeda, a taxa de compra de máquinas tornou a subir, tais dados 

podem ser verificados na Figura 1 (BARICELO, 2013). 

 

 
Figura 1 – Gráfico de vendas de máquinas agrícolas e rodoviárias (1960 – 2018). 

Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes dos Veículos Automotores (2019). 

 

Além do esforço físico que o operador de máquinas agrícolas está submetido, 

também temos que levar em conta o desgaste mental devido à concentração que o 

mesmo deve exercer durante toda a operação da máquina, e quanto mais fadigado 

este estiver, maiores são as chances de erros e acidentes. Isto está diretamente 

relacionado com a ergonomia das máquinas empregadas, quanto mais ergonômicas 

forem, mais o conforto do profissional. 

Para realizar o projeto das dimensões e características da máquina agrícola é 

levada em conta a antropometria, que está associada ao estudo da antropologia 

física ou biológica, ou seja, a medição das características corporais a fim de se 

estabelecer um padrão que será considerado para obter o tanto. As maiores marcas 

que atuam nesse setor são europeias e norte-americanas, países desenvolvidos, 

que utilizam como base a antropometria da população destes que é diferente da 

brasileira, a antropometria pode variar inclusive dentro do próprio país de acordo 

com a área de amostragem. Pesquisa realizada por Schlosser (2002) aponta que as 

maiores diferenças antropométricas entre brasileiros da depressão central da região 
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sul e os países desenvolvidos são alcance do braço, alcance da mão e apoio de 

assento (Figura 2). As medidas são tomadas como base na Figura 2. 

 
Figura 2 – Esquema representativo das medidas antropométricas a serem 

determinadas.  

Fonte: Schlosser (2002). 

 

De acordo com Santos (2008), o item que tem maior destaque no 

atendimento da ergonomia é o assento e espaçamento entre os degraus e em último 

lugar está o acesso ao posto de trabalho e o nivelamento vertical da posição do 

assento.  

Normas nacionais como a ABNT NBR ISO 4253 (2015), dispõe as medidas 

que devem ser atendidas para o projeto de máquinas agrícolas. A referência 

utilizada é denominada como ponto índice do assento (SIP) (Figura 3), e a partir dela 

foram definidas as demais medidas para os controles e comandos, podendo ser 

adotadas regulagens ou não por parte do fabricante (Figuras 4 e 5). 
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Figura 3 – Determinação do ponto índice do assento. 

Fonte: NBR NM-ISO 5353. 

 

 

 
Figura 4 – Distâncias relativas ao SIP a serem respeitadas no posto de trabalho. 

Fonte: ABNT NBR ISO 4253: 2015. 
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Figura 5 – Ângulos de conforto das articulações analisadas. 

Fonte - Adaptado de Dreyfuss (2005); Fernandes et al. (2016). 

 

Outro fato a ser observado é que as máquinas que obtém mais itens de 

segurança e conforto os seus preços são mais elevados, objetivando a redução de 

custos os empregadores tendem a não valorizar tais modelos, adquirindo máquinas 

voltadas apenas para produção.  

 

3.2.2. Carregamento/descarregamento de sacaria: atividade de transporte manual 

de carga gerando uma sobrecarga muscular. 

A falta de registro das posturas e ações desenvolvidas pelos trabalhadores 

dificulta o processamento de dados e estatísticas para o estudo posterior a fim de 

realizar um melhor monitoramento da atividade. 

Um método de se obter a carga máxima recomendada a ser levantada é a 

equação desenvolvida em 1981 pela National Institute for Occupational Safety and 

Health (NIOSH), que utiliza como constante de carga 23,13 kg (51 libras) que é o 

peso máximo a ser levantado por um ser humano adulto em condições ideais, a 

partir desse valor são utilizados coeficientes multiplicadores que vão variar de 

acordo com a atividade. 

                      

Sendo: 

LPR – Limite de peso recomendado; 

LC – Constante de carga (23,13 kg); 

H – Fator de distância horizontal, aumenta conforme a distancia entre carga e 

a coluna (Figura 5); 
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V – Fator de altura, a altura ideal da carga é 75 cm (V = 1), cargas que se 

distanciam desse valor obtêm índices menores sendo que quando a distancia 

vertical entre o ponto de pega e o chão for maior que 175 cm, adota-se V = 0 (Figura 

5); 

D – Fator de deslocamento vertical, diferença entre a altura inicial e final, 

quando D < 25 cm, deve-se adotar D = 1 (Figura 7); 

A – Fator de assimetria, valor adotado de acordo com a torção do tronco, 

sendo A = 1 – (0,0032 A), sendo A o ângulo de giro. Quando o ângulo de giro for 

superior a 135º adota-se A = 0 (Figura 6); 

FM – Fator de frequência, de acordo com o número de levantamentos por 

minuto, duração da tarefa de levantamento e altura deste, é obtido o índice através 

de uma tabela (Tabela 1); 

CM – Fator de pega, varia de acordo com a facilidade de pega do objeto 

(Tabela 2). 

 
Figura 5 – Ilustração das distâncias V e M. 

Fonte: Adaptado de NIOSH (1994). 
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Figura 6 - Ilustração do fator D. 

Fonte: Indevagroup (2019). 

 

 

 
Figura 7 – Representação gráfica do ângulo de assimetria (A). 

Fonte: Adaptado de NIOSH (1994). 
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Tabela 1 – Fator de frequência de levantamento. 

FREQUENCIA 
Elevações/min 

DURAÇÃO DO TRABALHO 

≤ 1 hora > 1 - 2 horas > 2 - 8 horas 

V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 V < 75 V ≥ 75 

≤ 0,2 1,00 1,00 0,95 0,95 0,85 0,85 

0,5 0,97 0,97 0,92 0,92 0,81 0,81 

1 0,94 0,94 0,88 0,88 0,75 0,75 

2 0,91 0,91 0,84 0,84 0,65 0,65 

3 0,88 0,88 0,79 0,79 0,55 0,55 

4 0,84 0,84 0,72 0,72 0,45 0,45 

5 0,80 0,80 0,60 0,60 0,35 0,35 

6 0,75 0,75 0,50 0,50 0,27 0,27 

7 0,70 0,70 0,42 0,42 0,22 0,22 

8 0,60 0,60 0,35 0,35 0,18 0,18 

9 0,52 0,52 0,30 0,30 0,00 0,15 

10 0,45 0,45 0,26 0,26 0,00 0,13 

11 0,41 0,41 0,00 0,23 0,00 0,00 

12 0,37 0,37 0,00 0,21 0,00 0,00 

13 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

> 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Os valores de V estão em cm. Para frequências inferiores a 5 minutos, utilizar F = 0,2 elevação por 
minuto 

Fonte: Ilda (2005). 

 

Tabela 2 – Fator de pega. 

TIPO DE PEGA 
FATOR DE PEGA (cm) 

V < 75 V  75 

Boa 1,00 1,00 

Regular 0,95 1,00 

Má 0,90 0,90 

Fonte: Ilda (2005). 

 

A partir dos valores encontrados é possível orientar os trabalhadores a fim de 

adotarem as posturas mais recomendadas, que vão causar menos esforço, e 

também estabelecer a carga e frequência do trabalho. 

Em se tratando de transporte de carga, temos algumas definições na Norma 

Reguladora 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de 

materiais, como por exemplo: a distância máxima para o transporte do saco é de 60 
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metros, altura máxima da pilha de armazenamento e algumas características do 

armazém, que também auxiliam a amparar o trabalhador. 

 

3.2.3 Escritório: atividade que envolva leitura de documento para digitação, ou seja, 

movimentos manuais rápidos, repetitivos e contínuos, exigindo também a 

concentração para seu desenvolvimento e iluminação adequada. 

O trabalho de escritório conta com a atuação dos computadores, 

demandando um esforço contínuo de determinados músculos, por exemplo, as 

mãos e braços, enquanto outras partes do corpo ficam em uma posição única por 

longos períodos, por exemplo, os membros inferiores e coluna. Com isso é 

fundamental a análise dos assentos, altura dos monitores, posicionamento dos pés, 

entre outros para evitar distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT). Dentre os itens regulamentados para o posto de trabalho sentado estão: 

altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da atividade, características 

de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, borda frontal arredondada 

e encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da lombar, 

devendo ainda atentar para o suporte dos pés que se adapte com as características 

do trabalhador. 

Para o trabalho voltado ao processamento de dados, deve ser possível o 

ajuste da tela de acordo com a iluminação ambiente, ajuste do teclado, e a distância 

olho-tela, olho-teclado e olho-documento devem ser aproximadamente iguais. Deve-

se ainda haver controle do nível de ruído, temperatura, velocidade do ar e umidade 

relativa do ambiente. 

Existe um software disponibilizado pela ERGOTRON, através de um website, 

no qual você insere a sua altura e peso e de acordo com elas são calculadas as 

medidas confortáveis para o posto de trabalho, conforme Figura 8. 
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Figura 8 – Medidas recomendadas para o posto de trabalho sentado e em pé. 

Fonte: Ergotron (2019). 

 

3.2.4. Amostragem: atividade manual em pé (coleta) e sentado (análise): Para 

os trabalhadores que desenvolvem os trabalhos em pé devem ser previstas áreas 

para descanso para que os mesmo possam sentar para descansar. Já para as 

atividades exercidas sentadas, deve ser observada os apontamentos da seção 

3.2.3. 

 

3.2.5. Laboratório: atividades que exijam solicitação intelectual e atenção 

constante, devendo observar os apontamentos da seção 3.2.3. 

 

3.2.6. Operação de secadores: atividade que demanda esforço físico do operador, 

bem como atentar para o risco de explosões e incêndios (CARVALHO, 2008), 

exposição à radiação e queimaduras devido a proximidade dos fornos e as poeiras e 

partículas suspensas no ar que podem provocar doenças respiratórias. 

Para inserir ou retirar o material do secador podem ser utilizadas ferramentas 

como a enxada, com isso o trabalhador assume uma postura com flexão da coluna 

vertebral e do pescoço de forma exagerada, ocasionando lesões na cervical e na 

lombar, principalmente na atividade de lançar a enxada. 
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3.3. Ergonomia – em atividades agrícolas 

A ergonomia voltada para as atividades agrícolas ainda não é muito 

pesquisada, isso se dá principalmente pela falta de representação dos trabalhadores 

rurais e a descentralização dos serviços desenvolvidos sem um órgão gerenciador. 

Muitos trabalhadores não possuem qualificação, desenvolvem tarefas árduas e 

exigentes, sem contar que a relação empregador e trabalhador muitas vezes é 

informal, dificultando as estatísticas de acidentes e o controle sobre a insalubridade 

do trabalho. A área que ganha mais atenção é a de desenvolvimento de máquinas 

para a agricultura, isso em função da maior eficiência no campo e também pela 

redução dos acidentes de trabalho. 

Como a maioria do trabalho agrícola é desenvolvido em propriedades com 

baixo desenvolvimento tecnológico, muitos dos trabalhadores não são devidamente 

capacitados para o serviço e não possuem a percepção de risco da atividade 

desenvolvida, mesmo que sintam dores despois de exercer a atividade. A falta de 

fiscalização também contribui para o não cumprimento das exigências legais que 

protegem o trabalhador. 

Outro fator que pesa muito é o custo do material a ser adquirido, em casos de 

agricultura familiar, ou em pequenas propriedades, o conforto e a segurança não são 

alvos de atenção, com isso, tem-se que os equipamentos são os mais econômicos. 

Muitos processos acabam sendo utilizados com rodo, vassoura, enxada, pá, foice; e 

nem sempre possuem a altura ou pega adequada para o operador. 

 

3.4. Ergonomia – em Unidades Armazenadoras 

As unidades armazenadoras são estruturas utilizadas para o armazenamento 

de grãos, ou seja, é um investimento de grande valor (acima de 1 milhão de reais) , 

que possui extensa durabilidade (maior que 10 anos) que atende a uma capacidade 

estática de armazenamento, garantindo a guarda e preservação da qualidade. 

Apesar de alto investimento, o armazenamento de grãos permite que o 

investidor venda sua produção quando o mercado estiver mais favorável, mantendo 

a qualidade do produto e obtendo maior lucro. 

Sendo assim, as unidades armazenadoras são compostas de moegas, silos-

pulmões, silos armazenadores, máquinas de pré-limpeza, secadores, máquinas de 

limpeza, correias transportadoras, elevadores de caçamba; ou seja, sistema de 

edificações, máquinas processadoras e transportadores (SILVA, 2008) (Figura 9). 
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Figura 9 – Fluxograma de operacionalização de uma unidade armazenadora de 

grãos. Fonte: Rigueira et al. (2015). 

 

É importante salientar que para a confecção do projeto da unidade 

armazenadora devem-se estabelecer as características da produção, determinar a 

capacidade secadora desejada e a capacidade estática de armazenagem do 

produto, se o objetivo será atender somente a propriedade ou uma localidade. 

Outro fator importante na ponderação do projeto é a energia a ser consumida 

pela unidade, o investimento em sensores para controlar a temperatura e umidade 

dos silos, evitando assim o acionamento desnecessário de ventiladores (SILVA, 

2008). 

Considerando a ergonomia em uma visão macro, percebemos que ela não 

envolve apenas o binômio máquina-homem, como citado anteriormente, é possível 

através dela aproximar os funcionários do processo da unidade, gerar melhoria na 

cadeia produtiva, reduzir esforços desnecessários otimizando o tempo, entre outras 

ações positivas para a empresa. Temos então que a AET realizada promove 

melhorias e economia, proporcionando uma visão holística, devendo ser 

considerada para a evolução dos negócios (FERREIRA, 2013). 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado considerando as diferentes atividades 

existentes em uma Unidade Armazenadora tendo em vista o fluxograma de 

operacionalização (Figura 10). 

Os estudos ergonômicos foram observados considerando a entrada do 

produto agrícola a partir dos primeiros procedimentos, de acordo com os itens: 

1. Transporte; 

2. Pré-amostragem; 

3. Balança; 

4. Amostragem; 

5. Recepção; 

6. Pré-limpeza; 

7. Silo pulmão; 

8. Secador; 

9. Limpeza; 

10. Silo armazenador; 

11. Graneleiro; 

12. Armazém convencional; e, 

13. Expedição. 

Deste modo, a partir do momento que o produto é adquirido, atividades 

ergonômicas desempenharão importante função nas rotinas operacionais, atuando 

de forma direta ou indireta na saúde do operador. A Figura 10 indica o início das 

atividades operacionais. 

Para analisar a ergonomia atuante nos itens de 1 a 13 foram utilizadas 

literaturas científicas compreendidas no período de 2000 a 2019. As buscas foram 

baseadas em artigos científicos, documentos governamentais, institucionais, 

apostilas, notas de aula, boletins técnicos, associações. 
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Figura 10 - Fluxograma de operacionalização de uma unidade armazenadora de 

grãos.  

Fonte: Rigueira et al. (2015). 
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Figura 11 – Esquema de operacionalização de uma unidade armazenadora de grãos. 

Fonte: Kepler Weber/Processo de armazenagem (2019). 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ainda que comecemos a análise a partir da operação de pré-amostragem, 

isso ocorre em virtude do transporte do produto até a unidade armazenadora, sendo 

necessários caminhões e motoristas para desempenharem essa função.  

De acordo com o fluxograma de operacionalização de uma unidade 

armazenadora de grãos (Figura 10), tem-se as etapas compreendidas em: 

 

5.1. Transporte 

De acordo com Kilesse et al. (2006) em relação aos motoristas que trabalham 

com máquinas agrícolas em um município de Minas Gerais, os problemas mais 

frequentes são a discrepância entre as idades e nível de conhecimento dos 

motoristas, o tempo de profissão acaba se tornando demasiadamente longo, a 

profissão é exaustiva e possui riscos, os esforços físicos demandados para 

acionamento dos comandos e controles estão acima dos permitidos por normas, os 

motoristas se queixam frequentemente de dores no pescoço, coluna, ombros, 

joelhos e costa, e os níveis de ruídos encontram-se dentro do previsto legalmente. 

Em relação a vibração e conforto térmico não foram encontrados dados relevantes. 

Conforme Figura 12, é possível observar como um trabalhador se posiciona e 

opera uma máquina agrícola no momento da colheita. Nota-se que ele realiza 

movimentos com os membros inferiores e superiores para acionamento de 

comandos na máquina, bem como realiza movimento de torção de tronco e cervical 

para conseguir visualizar a parte traseira da máquina. 
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Figura 12 - Postura durante a execução do trabalho em uma máquina agrícola. 

Fonte: Pauluk e MichaloskI (2016). 

 

Entretanto, de acordo com Fernandes et al. (2016), a posição recomendável é 

que se obtenha uma variação da cabeça entre 0 e 15°, movimentação do braço 

entre -15 a 45°, coluna entre 95 e 120º, ângulo do joelho de 95 a 135 º e do pé em 

relação ao tornozelo de 85 a 110º, considerando a vista lateral. Em relação a vista 

superior é recomendável uma variação de ângulo de 0 a 25º de abdução da perna 

(Figura 5, p.23)  

Possíveis soluções – Temos como alternativas de soluções um 

gerenciamento que permita o rodízio entre as pessoas da equipe, fazendo com que 

os motoristas desempenhem outras atividades ao longo de sua carreira e é 

fundamental também a capacitação de todos os funcionários a fim de que conheçam 

o funcionamento da empresa e, principalmente, o funcionamento dos equipamentos 

que estes manejam. O gerenciamento da atividade também deve prever pausas 

para descanso, alongamentos e controle de saúde dos funcionários, para evitar o 

sobrepeso e problemas de saúde, visando uma diminuição dos incômodos de dores. 

Para os problemas relacionados aos ruídos é possível adotar protetores auriculares, 

diminuindo assim a intensidade que o trabalhador fica exposto. Outro ponto a ser 

observado é adoção de implementos que facilitem a operação, por exemplo, a 

instalação de um retrovisor ou câmera de ré na máquina ilustrada na Figura 12 
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evitaria a necessidade do operador de exercer torção da cervical a fim de visualizar 

elementos que estão atrás da máquina. 

 

5.2. Pré-amostragem 

Nessa etapa o operador necessita realizar um esforço na coleta da amostra, 

realizando uma distribuição de força em relação a postura adotada que imprima 

força suficiente para que o equipamento, o calador, penetre a camada de grãos e 

faça a coleta destes para a realização da pré-amostragem. O calador possui 

dimensões de até 3 metros de comprimento e diâmetro próximo de 4 centímetros, 

sendo um equipamento com dupla tubulação e orifícios ao longo do coletor, após a 

penetração deste na camada de grãos, é necessário que seja realizada uma rotação 

da câmara interna a fim de abrir as câmaras de coleta, e depois outra rotação a fim 

de fechá-las com o produto já acondicionado no seu interior para que seja retirado e 

levado para a análise. Quanto maior a camada de grãos, maior será a demanda de 

esforço físico do operador para realizar a coleta. Isso exposto, é possível verificar 

que a operação demanda muito esforço do trabalhador e que com grandes 

repetições as chances de dores e lesões aumentem. 

Cabe ressaltar que de acordo com o peso do caminhão os pontos de 

amostragem aumentam, caminhões de até 15 toneladas são necessários 5 pontos 

de amostragem, caminhões de 15 a 30 toneladas são oito pontos e caminhões de 30 

a 50 toneladas são onze pontos de amostragem. 

Na AET realizada por Moreira (2011), foi utilizado o programa computacional 

Gimp 2.6 (Figura 13) em conjunto com o “3D Static Strenth Prediction Program” 

(3DSSPP), que foi desenvolvido pela faculdade de Michigan (2010) (Figura 14) e 

encontra-se disponível gratuitamente a versão 6.0.4, que faz uma avaliação 

biomecânica do movimento através de análise tridimensional por vídeo ou fotos, 

gerando a demonstração de ângulos adotados pelo operador. 
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Figura 13 – Determinação dos ângulos de acordo com a postura corporal através do 
programa Gimp 2.6. 

Fonte: Moreira (2011). 

 

Figura 14 – Tela do “3D Static Strenth Prediction Program”. 

Fonte: University of Michigan (2010). 

 

Considerando os valores fornecidos pelo 3DSSPP o objetivo é encontrar 

valores mais próximos de 100% que indicam uma menor probabilidade de lesão, 
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sendo assim, uma das posturas encontrada por Moreira (2011) para uma melhora do 

esforço corporal do trabalhador foi adotando a postura mais ereta, realizando 

apenas uma pequena torção do dorso para o manuseio do equipamento (Figura 15). 

 

Figura 15 - Tela do “3D Static Strenth Prediction Program”. 

Fonte: University of Michigan (2010). 

 

Quando o operador encontra-se ao lado da carga ele necessita realizar uma 

rotação do tronco para acessar a área de grãos e realizar a operação de coleta da 

amostragem. Caso o operador se posicione acima da carga a ser amostrada, é 

possível eliminar essa torção do tronco e obter uma postura mais alinhada (Figura 

16).  

 

Figura 16 - Amostragem de carga a granel em caminhões. 

Fonte: Silva (2008). 
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Possíveis soluções – Desenvolver equipamentos em que o operador tenha 

uma maior firmeza na operação e exerça menos força para realizar a coleta do 

material, promover o rodízio de funções a fim de evitar dores e lesões devido ao 

movimento repetitivo da tarefa, realizar ginastica laboral para os funcionários e 

orientar quanto a melhor postura a ser adotada. 

A melhoria de equipamentos e investimento em máquinas mais eficientes e 

seguras também reduzem os esforços demandados para controle na operação das 

máquinas e aumentam o conforto do operador. 

 

5.3. Balança 

O movimento para a pesagem da carga pode ser realizado com o produto 

ainda dentro dos caminhões transportadores, com isso, não se observa a 

necessidade de avaliação ergonômica desta etapa. 

 

5.4. Amostragem 

Ao realizarmos trabalhos em função da amostragem, se dá em análises 

realizadas em laboratório, sendo assim, a visão ergonômica volta-se para atividades 

desenvolvidas em escritórios, onde se encontra um elevado número de DORT 

devido ao mau posicionamento do mobiliário e a regulagem deste para adequação 

da anatomia do trabalhador. 

De acordo com as características corporais de cada indivíduo, principalmente 

em relação a altura, é indicada uma regulagem do equipamento, observando que a 

tela do monitor deve estar sempre a uma distância de 20 a 30 polegadas dos olhos, 

e a inclinação da tela do monitor deve estar entra 10 e 20º, para as outras medidas, 

recomenda-se que utilizem programas computacionais como o ERGOTRON (Figura 

8, p 28). 

Possíveis soluções - Temos então que um ponto importante para a 

ergonomia relacionada a trabalhos de escritório é a adoção de materiais e mobiliário 

que possibilite a regulagem de altura e posicionamento de acordo com cada pessoa 

que vier ocupar a estação de trabalho, além disso, também é importante haver 

orientação sobre as posturas mais recomendadas. Outra abordagem organizacional 

importante é a previsão de pausas durante a jornada de trabalho, permitindo que o 
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trabalhador possa descansar, inclusive, existe essa previsão legal para serviços de 

mecanografia de acordo com o Decreto - Lei no 5.452, de 1o de maio e 1943, só que 

nem sempre os operadores conhecem esse fato ou acabam por fazê-lo. 

Outras atitudes que podem auxiliar na postura no trabalho são: monitor abaixo 

do eixo visual horizontal e no mínimo a um braço de distância; teclado e mouse 

alinhados com os cotovelos e possuir apoios de pulso que evitem que você dobre a 

mão; inclinar a bacia levemente para frente, a fim de assumir uma postura ereta com 

os joelhos cotovelos em ângulos retos; encostar os pés no chão. 

 

5.5. Moega 

A moega é uma recipiente geralmente com formato cônico, pirâmide invertida 

ou trapezoidal que é utilizada para acondicionar os grãos que são descarregados na 

recepção. Possuem um orifício na parte inferior que possibilita que o produto escoe, 

porém, ainda assim pode ocorrer o acúmulo de material no seu interior, sendo 

necessária a intervenção humana para removê-lo. 

Na remoção de material que venha a ficar acumulado nas moegas podem ser 

utilizadas ferramentas como a enxada, rodo, vassoura, ou outras para exercer essa 

função, que ao serem mal manuseadas podem gerar dores e problemas musculares 

devido a má postura (Figura 17). O movimento constitui-se do lançamento do 

equipamento até o local que encontram-se os grãos e depois realiza-se um 

movimento em que o equipamento arraste e traga este material até o ponto 

desejado. Quando o operador se encontra ao lado do produto ainda é necessário a 

rotação de tronco para realizar o movimento, quando ele encontra-se na dentro do 

recipiente esse movimento pode ser eliminado, diminuindo o desgastes da coluna. 

Estudo realizado por Costa (2012) teve como base a utilização da enxada e 

utilizou-se do Método ERGO-IBV para avaliação dos esforços físicos exercidos pelo 

trabalhador. Foi possível verificar que na tarefa de lançar e arrastar a enxada, 

atividade também exercida por trabalhadores na remoção de material da moega, o 

trabalhador é sujeito a apresentar deterioração dos discos vertebrais da região 

cervical e lombar, devido à postura adotada. 

Quanto mais ereto o trabalhador estiver para o desenvolvimento da atividade 

menor será a chance de dores e lesões, também deve ser orientado para que 

durante a execução do movimento o músculo abdominal deve estar contraído, a fim 
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de promover uma maior sustentação para a coluna vertebral. Deve-se atentar para 

não gerar sobrecarga nos joelhos, quadris e tornozelos devido à execução da tarefa. 

 
Figura 17 - Revolvimento manual de grãos. 

Fonte: Moreira (2011). 

Possíveis soluções - Uma forma de minimizar os danos da atividade é 

buscar enxadas com o cabo compatível com as características do trabalhador, 

podendo possuir um cabo mais alongado ou não, a fim de que o mesmo adote uma 

postura mais ereta para a realização do trabalho, e orientar quanto a postura mais 

adequada pode prevenir a flexão exacerbada da cervical. 

 

5.6. Pré-limpeza e silo pulmão 

Nessas etapas a condução do produto é realizada por meio mecânico, não 

havendo atuação humana que necessite de esforços físicos. 

 

 

5.7. Secador 

Na operação dos secadores é inerente da atividade a formação de partículas 

suspensas no ar, e devido ao tamanho e concentração destas, uma fagulha 

provocada por uma falha no sistema elétrico poderia desencadear uma combustão 
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violenta e instantânea, além de prejudicar a saúde do trabalhador que estará 

inalando tais materiais e poderá também irritar seus olhos. 

Outros problemas encontrados são os elevados níveis de ruído e a exposição 

a fonte de calor que pode provocar queimaduras nos trabalhadores, além das 

posturas não recomendadas ao operar equipamentos como enxadas, rodos e pás 

para realizar a inserção ou retirada dos grãos no secador. 

Para tanto, existem Normas Reguladores que preveem os níveis aceitáveis 

para os ruídos e exposição à temperatura, estando essas associadas a área de 

segurança do trabalho que não é o objetivo principal desta dissertação. 

Possíveis soluções - Considerando os riscos relacionados os secadores das 

unidades armazenadoras como o risco de explosão, possíveis queimaduras e 

problemas respiratórios devido a partículas em suspensão, é orientado que o 

ambiente esteja bem sinalizado, possuindo placas de sinalização de emergência 

como ―PROIBIDO FUMAR‖ e ―PERIGO, RISCO DE EXPLOSÃO‖, além de respeitar 

as distâncias dos armazenamentos de combustíveis para o local de fonte de calor. É 

importante possuir os trabalhadores que atuam diretamente nessa função treinados 

para possíveis acidentes, principalmente pelo fato de se tratar de um ambiente 

confinado, quanto mais limpo o local estiver, mais seguro será (CARVALHO, 2008).  

Em relação ao elevado nível de ruído do local de trabalho devido à operação 

das máquinas, deve ser realizado uma medição para verificar se o nível está acima 

do regulamentado e, caso esteja, como uma medida de proteção individual, pode ser 

adotado protetores auriculares para os trabalhadores do ambiente, da mesma forma 

que é solucionado esse problema de alto nível de ruído para os operadores de 

máquinas agrícolas. 

Para os funcionários que trabalham alimentando o aquecedor é orientado que 

utilizem óculos de proteção contra a radiação, máscaras para evitar a inalação de 

produtos da combustão e roupas adequadas por conta do risco de queimadura pela 

proximidade da fonte de calor. 

Em relação às posturas adotadas na utilização de ferramentas como enxadas, 

rodos e pás, recomenda-se que sejam adotadas as soluções previstas na seção 5.5. 
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5.8. Limpeza 

Não se observa, pois quando os grãos saem do processo de secagem são 

conduzidos mecanicamente ao processo de limpeza. 

 

5.9. Armazenamento 

Em relação ao armazenamento em silos e em graneleiros, não serão 

abordados, uma vez que o carregamento e descarregamento destes são mecânicos. 

No armazenamento dos produtos e na expedição, considerando o armazém 

convencional com utilização de sacarias e atuação de esforço físico, os problemas 

encontrados para a sobrecarga de peso no carregamento de sacos ou de caixas 

com produtos são frequentemente as DORT, que se inicia com sinais de fadiga e 

evolui para dores musculares, dificuldade de dormir e cansaço extremo (ORMELEZ, 

2010). 

Tendo como referência o NIOSH, temos que a melhor forma de realizar o 

carregamento é mantendo o peso mais próximo do corpo, sem estar obstruindo a 

visão do trabalhador e sempre que possível utilizar de carrinhos ou outros 

equipamentos para realizar a movimentação da carga. 

Na Figura 18 pode-se observar o trabalhador movimentando sacarias em 

armazém convencional. 
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Figura 18 – Movimentação de sacaria em armazém convencional. 

Fonte: Imagem Google (2019). 

 

Na movimentação de cargas o operador se posiciona na frente da mesma, 

realiza um agachamento para removê-la do chão (por isso se torna interessante que 

a carga encontre-se um pouco elevada, conforme índice V no método NIOSH), 

percorre a distância horizontal necessária para o transporte, e depois realiza o 

movimento de depositar a carga no ponto desejado (fator D no método NIOSH), 

observa-se que quando é necessário realizar a torção do tronco durante o 

transporte, o fator de A de assimetria deve ser considerado para a estipulação da 

carga máxima a ser trabalhada. Quando maior a diferença de nível entre o ponto 

inicial de retirada da carga e o ponto final de depositá-la, considerando a variação no 

eixo vertical, menor deve ser a carga. 

No procedimento de movimentação de sacarias, em geral, recomenda-se que 

não carregue, em nenhuma hipótese, peso na cabeça. Essa prática é extremamente 

prejudicial, pois pressiona os discos da coluna cervical, levando-os à degeneração 

(SESMT, 2017). 

Possíveis soluções - Para esses casos temos como soluções a análise da 

carga e do percurso a ser percorrido pelo trabalhador, possibilidade de utilização de 

equipamentos como carrinhos para auxiliar no transporte, apoio de mais uma 

pessoa para o carregamento, segurar a carga de maneira estável, preferencialmente 

com os dois braços, manter a coluna ereta, manter a carga o mias próximo possível 



45 

do corpo e evitar a rotação da coluna (Figura 19). Como podemos perceber, tais 

atitudes são consideradas para a equação de NIOSH, que com os movimentos mais 

corretos é possível chegar mais próximo da carga máxima para um individuo, 23 kg. 

 

  

(a) Manter a cabeça e as costas em 
linha reta e segurar firmemente a carga, 
usando a palma das mãos; 

(b) Levantar-se, usando somente o 
esforço das pernas e mantendo os 
braços esticados ao sustentar o peso; 

  

(c) Colocar o saco nos ombros; 
(d) Segurar com firmeza o saco e 
iniciar o transporte, mantendo as 
costas retas. 

Figura 19 – Recomendações para levantamento de sacos. 

Fonte: Adaptado de SESMT (2017). 
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Outra solução apontada por Martins et al. (2017) para melhoria da qualidade 

de vida do trabalhador no transporte de cargas é alternar a atividade de 

carregamento/descarregamento ou outras atividades mais leves que não exijam 

esforço físico dos trabalhadores, adequar a iluminação da área de trabalho, 

implantação de programas de ginásticas laborais a fim de incentivar o trabalhador e 

também a adoção de coletes ou cinturões que auxiliam na postura durante o esforço 

físico desempenhado. 

Seguem algumas recomendações sobre o manejo manual de carga 

(AGAHNEJAD, 2011): 

- Obedecer aos limites de carga máxima, conforme características do 

trabalhador (sexo, idade e postura utilizada); forma e posicionamento da carga; 

número de repetições e condições do ambiente; 

- Realizar os movimentos de levantamento de acordo com as características 

da carga, objetivando a melhor técnica; 

- Evitar curvar a coluna vertebral, tanto para frente quanto para trás; 

- Evitar utilizar predominantemente a musculatura das costas para o 

levantamento da carga, focando na musculatura das pernas para isso; 

- Evitar movimentos bruscos, perda de equilíbrio, situações de deslizamento; 

- Manter o abdômen contraído durante a realização do movimento, evitando 

falar, espirrar ou rir; 

- Evitar movimentos que provoquem a torção do tronco; 

- Estar com roupas adequadas, evitando assim o desconforto térmico e a 

contração de músculos sobre a ação de frio ou vento; 

- Realizar atividades físicas frequentes; 

- Manter a carga, preferencialmente, mais próxima ao eixo do corpo; 

- Realizar distribuição simétrica do peso; 

- Sempre que possível utilizar equipamento que auxiliam no transporte de 

carga, por exemplo: carrinhos; 

- Utilizar plataformas ou suportes com o nível acima do nível dos pés para 

auxiliar no carregamento e descarregamento; 

- Manter os braços próximos ao corpo. 

Outro fator importante da AET é a avaliação dos trabalhadores, de acordo 

com pesquisa elaborada por Reboredo (2018), na qual foi realizado estudo da 

ergonomia nos trabalhadores do escritório da universidade de Juiz de Fora, apesar 
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das condições de trabalho adequadas aos trabalhadores, ainda assim há queixa de 

dores por partes destes por parte de atividades desenvolvidas no trabalho. O ajuste 

dos materiais e ferramentas localizadas ao redor do trabalhador possibilita um 

conforto, porém, caso o trabalhador faça a regulagem de forma incorreta, acaba 

agravando as lesões e dores musculares. 

Diante de todas essas nuances destaca-se a importância da AET para o 

conhecimento das reais situações de trabalho e planejamento de melhorias, 

auxiliando na saúde física e mental dos trabalhadores. 

 

6. CONCLUSÕES 

De um modo geral a ergonomia pode ser aplicada em diversos processos, 

especificamente em Unidades Armazenadoras, conclui-se que as atividades podem 

ser melhoradas por meio da utilização de métodos e aplicações práticas na melhoria 

da saúde e qualidade de vida do operador, e na eficiência organizacional. 

Através de análises ergonômicas de trabalho e envolvimento de toda equipe, 

é possível o levantamento dos pontos críticos das operações e a busca de soluções 

dentro da macroergonomia que auxiliem os trabalhadores nos seus postos de 

trabalho. 

Temos então que o conjunto de soluções ergonômicas para Unidades 

Armazenadora encontradas baseiam-se em: realização da Analise Ergonômica do 

Trabalho para levantamento real da situação em que os trabalhadores estão 

atuando, adotar pausas regulares na execução do trabalho, programa de ginástica 

laboral, rodízio de atividades desenvolvidas entre os trabalhadores, adaptação do 

mobiliário e equipamento de acordo com a anatomia do operador, iluminação 

ambiente e temperatura adequadas e orientação em relação as posturas adotadas. 

Cabe ressaltar a necessidade de mais estudos de casos voltados para a 

análise de demanda física e projetos de elaboração de máquinas e equipamentos 

voltados para as características antropométricas brasileiras. 
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