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RESUMO 

 

Os desafios do cenário mundial têm requerido avanços tecnológicos para melhoria dos 

processos produtivos, diante da necessidade de suprir os anseios do mercado. Neste contexto 

a ergonomia tem sido requerida por trazer benefícios ao processo, buscando a adequação do 

ambiente de trabalho ao homem. Essa pesquisa teve o objetivo de identificar quais medidas 

podem ser implantadas para redução dos riscos ergonômicos que ocorrem na atividade de 

pulverização de amostras de minério de ferro. A metodologia utilizada foi de estratégia 

qualitativa, do tipo descritiva com pesquisa de campo e documental. O universo foi o 

processo operacional de preparação de amostras de minério de ferro, realizado em uma 

mineradora da cidade de Itabira, cuja amostra de pesquisa foi a atividade de pulverização e os 

sujeitos foram 11 empregados da área operacional, sendo participantes operadores e gestor. 

Para coleta dos dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas e análise de documentos. 

O critério de amostragem foi não probabilístico por conveniência e os dados levantados foram 

analisados por meio da análise de conteúdo. Os riscos ergonômicos da atividade de 

pulverização de amostras de minério de ferro são o uso da força no levantamento, manuseio e 

transporte de cargas pesadas e a repetitividade; causados pela sobrecarga física mediante 

movimentação manual da panela e movimentos repetitivos. Estes riscos causam cansaço e a 

redução do ritmo dos empregados durante a execução da atividade de pulverização, afetando 

assim o desempenho, podendo acarretar o surgimento de lombalgias e distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho. As pernas, coluna lombar, antebraços, mãos e 

pontas dos dedos são as partes do corpo sinalizadas com queixas de dores, cujos incômodos 

desaparecem após, aproximadamente, duas horas depois de encerrada a atividade, mediante 

descanso. Para mitigação e/ou eliminação dos riscos ergonômicos, os resultados revelaram 

que a realização de alongamentos, a “meiota”, as pequenas pausas durante a jornada de 

trabalho foram medidas adotadas, sendo consideradas eficazes, trazendo assim benefícios à 

saúde. A automação, também foi apontada como medida para eliminação dos riscos, uma vez 

que a mão de obra humana será substituída por máquinas. Existe ainda a preocupação em 

relação a garantia de empregabilidade após a implantação do sistema automatizado. 
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 1 INTRODUÇÃO 
 

Ergonomia é uma ciência prática e multidisciplinar que busca resolver problemas da relação 

tríade máquina–homem–ambiente, sendo capaz de transformar a forma de trabalho. Possui 

dois principais objetivos, um diz respeito à redução dos efeitos nocivos do trabalho sobre o 

trabalhador, fazendo-se necessário a identificação e análise dos riscos ergonômicos associados 

ao desenvolvimento da atividade, bem como sugestões de melhorias que possam garantir o 

bem-estar, saúde e segurança do trabalhador. O outro com o foco nas empresas e no 

desempenho, avaliando os aspectos de produtividade, confiabilidade, eficiência e qualidade, 

considerando a dependência entre a maneira como operador realizará a sua tarefa e a eficácia 

do trabalho. 

 

A gestão do risco permite o conhecimento de fatores associados à tarefa que podem levar a 

ocorrência de lesões, mediante análise ergonômica do trabalho para compreensão, 

diagnóstico, apontamento de sugestões e recomendações de ajustes no processo, no ambiente 

de trabalho, no produto e no posto de trabalho. Tendo como objeto indicar ações adequadas às 

condições da empresa e necessidades dos trabalhadores, à luz da saúde, segurança e conforto. 

 

O homem é capaz de realizar movimentos com velocidade e flexibilidade, mas com pouca 

resistência, ou seja, pouca força física para o trabalho. A avaliação biomecânica da atividade 

permite a identificação das condições de sobrecarga física, que ocorre quando há exigência de 

maior demanda energética, como nas atividades com o uso da força no levantamento, 

manuseio e transporte de cargas pesadas e movimentos repetitivos. Essa condição resultará 

em desconforto e redução do desempenho, e no acometimento de problemas na coluna lombar 

(lombalgias) e distúrbios osteomusculares. 

 

A cada situação de risco levantada é recomendada uma ou mais ações para redução e/ou 

eliminação dos riscos ergonômicos, podendo ser relacionadas a inserção de novas tecnologias 

ou alterações de processos, adoção de postura adequada, prática de alongamentos, realização 

de pausas durante a jornada de trabalho e descanso para recuperação física.  

 

O constante estímulo do mercado globalizado pela busca da excelência dos processos 

produtivos, melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho, bem como maior segurança e 

saúde aos trabalhadores, tem impulsionado a busca por inovações tecnológicas. 

 

A NR 17:1978 descreve condições necessárias para que seja estabelecida adequação da forma 

do trabalho às características psicofisiológicas do executor, para garantir conforto, segurança 

e desempenho eficiente. De acordo com Guérin et al (2001), a ergonomia tem como objetivo 

harmonizar à realização da atividade/tarefa o contentamento, bem-estar e qualidade de vida, 

por meio de melhores condições de segurança e conforto na execução do trabalho. Assim, 

para os aspectos de saúde e segurança, é fundamental o conhecimento dos riscos 

ergonômicos, bem como das possíveis soluções para a eliminação e/ou minimização da 

exposição do indivíduo a estes riscos. 

 

No Brasil a prática da ergonomia cresceu nos últimos anos motivada, principalmente, pela 

pressão da sociedade, sindicato e órgão fiscalizador. As lesões relacionadas ao sistema 



  

osteomuscular impulsionaram o desenvolvimento da ergonomia, uma vez que estas lesões 

normalmente são dolorosas e incapacitantes, gerando absenteísmo, restrições do trabalhador 

no exercício das suas funções, sobrecarga de trabalho àqueles, que em condições “normais” 

para o labor, acumulam atividades (COUTO, 2007). 

 

Segundo Ferreira (2008), tem evoluído e tomado dimensões de epidemia as doenças 

ocupacionais e licenças médicas com nexo com o trabalho, em que o indivíduo está ou já 

esteve exercendo suas atividades laborais. Destas doenças está em maior evidência a epidemia 

dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, sendo causa de 16,06% de todos os 

afastamentos ocorridos entre os anos de 2000 a 2011 em empregados segurados das empresas 

com registro oficial junto aos órgãos competentes (BRASIL, 2014). 

 

Esse tema é relevante porque apresenta a necessidade de avanços nas pesquisas para evolução 

das formas de trabalho, tendo como objetivo o estudo dos riscos ergonômicos e das medidas 

de mitigação destes na atividade de pulverização da amostra para análise de minério de ferro, 

contemplando o conhecimento da influencia desses riscos sobre o desempenho dos executores 

e das possíveis medidas de redução na expectativa dos empregados relacionados ao âmbito da 

mineração. Corroborando com Iida (2005) que enfatiza a necessidade da aplicação de 

tecnologias disponíveis e dos conhecimentos da ergonomia em favor da melhoria na 

organização do trabalho na mineração, uma vez que as tarefas tendem a serem mais árduas, os 

maquinários e equipamentos ainda com grande possibilidade de aperfeiçoamento para se 

tornarem menos rudimentares. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Atividade, conforme definido por Iida (2005), é a maneira como o trabalhador irá realizar a 

tarefa para alcance dos objetivos propostos. Para Falzon (2009) a partir do conhecimento da 

tarefa prescrita, o indivíduo movimenta-se para executá-la, realizando assim uma atividade. E 

os efeitos destas sobre o executor estão relacionados à saúde (fadiga, dores lombares, doenças 

ocupacionais). 

 

O objeto de estudo desta pesquisa, a atividade de pulverização, é uma das etapas do processo 

de preparação de amostras e tem como objetivo reduzir o tamanho das partículas das 

amostras, bem como deixa-la homogênea para a análise química do material. Esta consiste em 

colocar a porção de minério a ser analisada na panela de pulverização - componente que pesa 

em média 13 kg - introduzindo-a no equipamento de moagem e, após tempo estabelecido, é 

retirada. A amostra pulverizada é vertida para um recipiente intermediário, transferida para 

uma forma de alumínio e prensada em equipamento de prensa (NBR 3082:2011). 

 

2.1 Definição de Ergonomia 

 

A ergonomia é uma área da ciência que permite atuação prática para adequação do trabalho ao 

homem, com o apoio de diversas áreas do conhecimento humano. Por isso é considerada de 

natureza aplicada e interdisciplinar, necessária para estabelecer uma interface adequada entre 

o homem, máquina e ambiente no qual estão inseridos. 

 



  

Na concepção de Dul e Weerdmeester (2008), a ergonomia consiste em uma ciência 

desenvolvida após a II Guerra Mundial de forma multidisciplinar para resolução dos 

problemas relacionados à interação do homem com a máquina, e conservada as devidas 

proporções, principalmente nos que se refere aos avanços tecnológicos, esse conceito é válido 

até os dias de hoje. Sendo aplicada a projeto de maquinário, equipamentos e tarefas para 

melhoria das questões de saúde, segurança, bem-estar e eficácia do trabalho. 

 

Para Iida (2005) é inadmissível, sob o prisma da ergonomia, ajustar o homem à máquina e/ou 

ambiente. O sentido correto é adaptar a máquina e/ou ambiente ao homem, sendo isso 

primordial para prevenção à saúde do trabalhador. 

 

Os objetivos da ergonomia estão relacionados ao trabalhador no que diz respeito à saúde e 

segurança deste no ambiente de trabalho, e relacionados à eficácia do processo produtivo, 

como produtividade, confiabilidade e qualidade. Couto (2007) acrescenta a estes conceitos 

ganhos relacionados a custos devido à economia na adoção da ergonomia. 

 

A respeito dos objetivos da ergonomia, para os autores Iida (2005), Falzon (2009) e Daniellou 

(2004) a maior ênfase é dada para a questão do contentamento do trabalhador, resultado de 

um ambiente que permite conforto e bem estar, pela minimização das situações de riscos que 

possam trazer prejuízo à saúde. Afirmam que um processo produtivo eficiente é consequência 

da conquista de um ambiente de trabalho favorável. Já Couto (2007) apresenta os objetivos da 

ergonomia com foco mais político, relacionado à adoção da ergonomia na organização à 

imagem desta perante a sociedade, sindicato e fiscalização. 

 

Quanto à aplicação da ergonomia, Couto (2007) afirma que esta é aplicável a todos os campos 

em que há atividade do homem, podendo ser exercida nas áreas que envolvem trabalhos 

relacionados à carga pesada, estudo dos movimentos do corpo, adequação do posto e da 

organização do trabalho, prevenção de acidentes e fadiga e qualidade de vida no ambiente 

empresarial. 

 

2.2. Análise do risco 

 

Para a gestão do risco é essencial o mapeamento destes, a adequada avaliação e classificação 

com a participação dos envolvidos. Desta forma as ações investidas serão efetivas para 

minimização ou eliminação da situação de risco. 

 

Na análise dos riscos são utilizados na prática os conceitos da ergonomia aplicada ao trabalho, 

ou seja, a ergonomia na sua aplicação prática, para análise do conjunto homem-máquina-

ambiente. Esta deverá considerar as características do trabalho, como: emprego da força 

muscular, a exigência intelectual e a biomecânica (COUTO, 2007). 

 

Segundo Porto (2014) a análise do risco é um método cujo resultado esperado é o 

conhecimento dos efeitos à saúde diante da exposição do indivíduo ao risco, bem como a 

previsibilidade da incidência desses efeitos para diferente grau de exposição (relação 

exposição-efeito). 

 



  

A análise do trabalho, com o enfoque ergonômico, permitirá as mudanças necessárias 

mediante as informações e dados coletados do processo (tarefa/atividade) analisado. 

 

2.3. Antropometria e biomecânica 

 

Para transformar de forma positiva o posto de trabalho, mediante análise ergonômica, é 

necessário compreender as dimensões e os movimentos do corpo (ABRAHÃO et al, 2011). 

 

A antropometria é o estudo de medidas do homem, sendo fundamental seu conhecimento para 

obtenção de boa postura no posto de trabalho. A falta da aplicação deste conceito traz 

transtornos como dores lombares por encurvar ou alongar as costas para alcançar algo, outros. 

Em suma esses problemas estão associados ao fato das pessoas possuírem dimensões 

diferentes e assim necessidades de diferentes ajustes para execução do trabalho (COUTO, 

2007). O autor apresenta ainda alguns números importantes para avaliação e concepção de um 

posto de trabalho, conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Dimensões de adequação do posto trabalho às medidas humanas 

 

Situação de trabalho/ambiente 

Dimensões (altura ou 

distância) em centímetros 

Mínimo Máximo 

Altura da estação de trabalho para atividades desenvolvidas 

em pé e com visão para perto 

 

127 132 

Altura da estação de trabalho para atividades em pé com 

esforço pesado 

 

90,5 99,5 

Distância área de alcance para utensílios de uso constante 

(atividade em pé) 

 

62 62 

Altura máxima em relação ao solo para guarda de utensílios 

quando o trabalho em pé 

 

138 138 

Posicionamento de botoeiras e comandos de máquinas de 

uso constante 

 

99 120 

Altura pontos de visualizações para trabalho em pé 

 
- 154 

Diâmetro do cabo das ferramentas com exigência de 

esforço físico 
2 2,5 

Fonte: Adaptado de COUTO, 2007, p. 114. 
 

Na concepção de Iida (2005) a antroprometria pode ser de três tipos: estáticas, dinâmicas ou 

funcionais. A estática se refere às medições em que o corpo executa poucos movimentos, 

sendo utilizada para elaborar projetos de equipamentos sem partes móveis.  Já a antropometria 

dinâmica é utilizada para medir os alcances dos movimentos de cada parte do corpo, de forma 

independente e com as outras partes do corpo paradas. Sua aplicação é para as situações de 

trabalho com muitos movimentos corporais. E por último, a antropometria funcional 



  

caracteriza-se pela medida de tarefas específicas e considerando os movimentos de todas as 

partes do corpo. 

 

Com relação a biomecânica, esta preconiza para o seu conhecimento a utilização dos 

conceitos da física na análise do sistema biológico e fisiológico, relacionados ao uso da força 

para realização do movimento da estrutura do sistema musculoesquelética, considerando neste 

as articulações, os músculos, os tendões e os ossos, no desempenho do trabalho, desde 

alteração na postura, a realização de gestos e movimentos de trabalho (ABRAHÃO et al, 

2011). 

 

Os autores ainda acrescentam que essa força provoca o movimento dos músculos e as reações 

do corpo a essa atividade muscular dependerá da duração, frequência, tipo da contração e 

duração da recuperação. 

 

Segundo Couto (2007) o homem é capaz de desenvolver movimentos com grande velocidade 

e flexibilidade, mas com pouca resistência, ou seja, pouca força física para o trabalho, 

desempenhando melhor os movimentos dinâmicos do que os estáticos. Nestes últimos é que 

ocorrem as dores musculares e a fadiga. 

 

As situações de sobrecarga biomecânica ocorrem quando o trabalhador necessita empregar 

grande força física, quando há situação de esforço estático. Também quando a atividade física 

moderada ou intensa é iniciada sem o aquecimento ou alongamento muscular, no 

desenvolvimento de atividades não comuns ao dia a dia, situações de trabalho de alta 

repetitividade sem o tempo necessário para adquirir habilidade e realização da atividade em 

pé com pouca probabilidade de se sentar quando julgar necessário (COUTO, 2007). 

 

Na visão de Abrahão et al (2011) para manter um bom desempenho no desenvolvimento da 

atividade, o trabalhador precisa realizar pausas saindo do local de trabalho e assim se 

recuperar do esforço realizado para se manter em atividade. Dul e Weerdmeester (2008) 

acrescenta que a fadiga muscular ocorre quando os músculos do corpo sobre tensão contínua 

devido a uma postura prolongada ou movimentos repetitivos. Essa condição resultará em 

desconforto e redução do desempenho. Autenticando a afirmação de Couto (2007) quando 

descreve que a melhor postura para o corpo é a alternância entre as diversas posições de pé, 

sentado e andando. 

 

Para Iida (2005) as dores musculares normalmente ocorrem devido a posturas inadequadas ou 

manipulação de cargas pesadas. 

 

2.4. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

 

Os distúrbios osteomusculares se desenvolvem mediante a exposição do trabalhador às 

condições de riscos, pelo uso excessivo de força e repetição. O diagnóstico preciso do 

distúrbio, a indicação de um tratamento efetivo, bem como alterações das condições de 

trabalho, irão favorecer para que as lesões possam ser reversíveis e assim o trabalhador tenha 

melhor qualidade de vida. 

 



  

As lesões causadas por esforços repetitivos na execução das atividades de trabalho são 

denominadas de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho e são oriundos da 

falta do conhecimento e/ou da prática sobre a ergonomia e postos de trabalhados inadequados 

(BARBOSA, 2002). 

 

Para Couto (2007) os distúrbios osteomusculares são danos causados aos membros superiores, 

relacionados principalmente às condições do trabalho moderno. Estes são geradores de dores 

fortes e podem causar desde incapacidade temporária a condições de incapacidade para o 

trabalho. Segundo ele, 33% desses distúrbios têm nexo com o trabalho e as mulheres são mais 

susceptíveis a esses danos. E segundo Barbosa (2002) a repetitividade, a postura inadequada, 

o excesso do emprego de força e a predisposição de desenvolver determinada doença são 

fatores relacionados ao surgimento dos distúrbios osteomusculares, sendo fundamental seu 

conhecimento para a adoção de práticas de prevenção.  

 

Ranney (2000) aponta o esforço intenso, atividade repetitiva, levantamento de peso como 

fatores de risco para o desenvolvimento dos distúrbios osteomusculares relacionados ao 

trabalho. 

 

As principais queixas desses distúrbios são as dores nos membros superiores, na cintura 

escapular e no pescoço, relacionados a uma excessiva tensão, sem que haja sinais evidentes de 

lesões. Também por fadiga muscular mediante esforços estáticos, bursite e tendinite de 

ombro, inflamação no cotovelo, tendinite e tenossinovite nos antebraços, entre outras. Couto 

(2007) acrescenta que estes quadros podem ser evoluídos para melhoras quando adotadas 

medidas preventivas, como a realização sistêmica de avaliação das condições de trabalho para 

um diagnóstico antecipado das situações potenciais; a intervenção médica adequada 

(tratamentos), gestão adequada das ações ergonômicas no posto de trabalho. Igualmente a 

reeducação da postura e, se necessário, a adoção de praticas de alongamentos, relaxamento e 

fortalecimento muscular para o caso das atividades serem repetitivas. E quando do retorno do 

trabalhador, propiciar tarefa condizente com seu estado de saúde e ambiente favorável à 

reintegração, sem deixa-lo com sentimento de incapacidade para o trabalho. 

 

Essas lesões podem evoluir para quadros de incapacidade permanente quando os tratamentos 

indicados não atenderem ao tipo do dano, problemas no diagnóstico com indicações indevidas 

de intervenções, demora na realização do tratamento, o trabalhador retornar para as mesmas 

atividades causadoras dos distúrbios e dificuldade de recolocação profissional gerando o 

sentimento de exclusão social (COUTO, 2007). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para os objetivos propostos neste estudo foi utilizada a estratégia qualitativa, porque permitiu 

conhecer as expectativas dos empregados por meio de entrevistas semiestruturadas e análise 

dos dados de forma mais detalhada. A pesquisa foi do tipo descritiva, apresentando as 

informações da maneira como são vividas, sob o prisma da ergonomia, sem que haja 

interferência do pesquisador. O método adotado neste trabalho foi de pesquisa de campo. Esse 



  

método de pesquisa auxiliou no melhor entendimento do problema estudado porque permitiu 

contato direto com os envolvidos na atividade de pulverização de amostra de minério de ferro.  

O universo da pesquisa foi o processo operacional de preparação de amostra realizado na área 

de Laboratório de uma mineradora da cidade de Itabira, determinada neste estudo como 

Mineradora X. A área que desenvolve a atividade contemplada neste estudo é denominada 

como Laboratório e suporta as áreas de pesquisa, desenvolvimento, extração, 

beneficiamento/tratamento e carregamento de minério de ferro, com informações de qualidade 

sobre os produtos amostrados e encaminhados para análise, a fim de oferecer subsídios para 

as tomadas de decisões necessárias ao cumprimento das estratégias da empresa. A amostra da 

pesquisa selecionada foi a atividade de pulverização de amostras de minério de ferro realizada 

no Laboratório da Mineradora X. No estudo proposto, o critério de amostragem utilizado foi 

não-probabilístico por acessibilidade porque não foram utilizas fórmulas e/ou estatísticas para 

seleção de amostras, e por conveniência porque a amostra escolhida foi determinada pela 

oportunidade de coletar informações que agregaram valor à pesquisa, para alcance dos 

objetivos propostos. Os sujeitos da pesquisa os para estudo foram formados por empregados 

que atuam diretamente na atividade, permitindo que a coleta de informações fosse fidedigna. 

Participaram das entrevistas 10 empregados (operador), denominados de E1 a E10 e um 

empregado gestor da área estuda, nomeado de E11. A coleta de dados, proposta para essa 

pesquisa, foi realizada por meio de entrevista semiestruturada e pesquisa documental. Para 

garantir a confiabilidade dos dados coletados foram realizadas entrevistas com os empregados 

que desenvolvem a atividade estudada, bem como consultas a documentos técnicos da 

empresa. Para melhor identificação do ponto no corpo percebido, pelos entrevistados, como 

local de desconforto durante a execução da atividade foi utilizado parte do questionário Censo 

de Ergonomia de Couto (2007), em forma de formulário, para, conforme Figura 1. 

 
Figura 1 - Censo de Ergonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Fonte: COUTO, 2007, p. 23. 

 

Concluída a coleta de dados foi realizado o tratamento das informações adquiridas por meio 

da análise de conteúdo dos documentos que descrevem o procedimento operacional e, por 



  

meio de entrevistas semiestruturadas, pelas contribuições dos empregados que executam a 

atividade estudada. A Mineradora X é uma das maiores empresas do mundo no seu 

seguimento. Com sede no Brasil e atuação em mais de 30 países, operando em 13 estados 

brasileiros e nos cinco continentes. Possuí na cidade de Itabira duas unidades operacionais de 

beneficiamento de minério de ferro, onde está inserida a área que realiza as análises físico-

químicas em amostra de minério de ferro, que foi o objeto de estudo. (MINERADORA X, 

2015). 

 

4. ANÁLISES DOS DADOS 

 

No Quadro 1 está apresentado, de forma resumida, o perfil com as características dos 

entrevistados. Estes estão na faixa etária de 28 a 54 anos. Dos entrevistados, um é do sexo 

feminino e 10 são do sexo masculino, possuindo tempos e funções diferentes na empresa. 

Quanto à escolaridade, um possui curso superior completo, outro superior incompleto e nove 

possuem o ensino médio completo. 

 
Quadro 1 - Perfil dos entrevistados 

 

Identificação Idade Sexo Tempo na função Escolaridade 

E1 36 anos Masculino 11 anos Médio completo 

E2 54 anos Masculino 20 anos Médio completo 

E3 45 anos Masculino 14 anos Médio completo 

E4 33 anos Masculino 3 anos Médio completo 

E5 40 anos Masculino 17 anos Médio completo 

E6 29 anos Masculino 3 anos Médio completo 

E7 45 anos Masculino 19 anos Médio completo 

E8 28 anos Masculino 9 anos Superior incompleto 

E9 34 anos Masculino 3 anos Médio completo 

E10 33 anos Masculino 3 anos Médio completo 

E11 43 anos Feminino 14 anos Superior completo 

                 Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados da pesquisa 

 

Os entrevistados denominados de E1 a E10 realizam como rotina diária a atividade em 

estudo, utilizando uma panela com peso aproximado de 13kg, sendo o fator causador do risco 

ergonômico pelo uso da força no levantamento, manuseio e transporte de cargas pesadas, 

identificado na atividade.  

 

Essa atividade é executada durante todo o turno de trabalho, ocorrendo em média de 720 

pulverizações por dia, totalizando cerca de 4.320 movimentos realizados. Verificar que cada 

ciclo, contendo esses seis passos, tem duração aproximada de dois minutos, caracterizando 

uma situação de trabalho repetitivo, levando a uma condição de sobrecarga biomecânica que 

pode acarretar como consequência ao trabalhador o desenvolvimento de lombalgias, segundo 

descrito por Couto (2007) e de forma complementar por Barbosa (2002) quando faz menção 

que essa repetitividade é um dos fatores contribuintes para o surgimento dos distúrbios 

osteomusculares.  



  

 

4.1 Levantamento da influência desses riscos sobre o desempenho do empregado 

 

As informações a respeito da influência dos riscos ergonômicos no desempenho foram 

levantadas por meio de entrevistas semiestruturas com os empregados que executam a 

atividade de pulverização de amostras de forma rotineira. De modo complementar foi 

perguntado aos entrevistados como se sentem durante a atividade e, utilizando o Censo de 

Ergonomia, a parte do corpo em que eles sentem mais incômodo. 

 
[...] O ritmo, né, não fica o mesmo, tem o cansaço. A gente não consegue 

manter do mesmo jeito [...]. (ENTREVISTADO E3). 

 
[...] diminui o ritmo, a musculatura dói, aí não faz do mesmo jeito. 

(ENTREVISTADO E10). 

 

Segundo Couto (2007) o homem é capaz de desenvolver movimentos com grande velocidade 

e flexibilidade, mas com pouca resistência, ou seja, pouca força física para o trabalho. O 

exposto corrobora com o relato dos empregados que afirmam a redução do ritmo e do 

rendimento ao longo da execução da atividade. Os entrevistados apontam que o desempenho é 

afetado pelo cansaço, em concordância com Abrahão (2011) quando relata que a fadiga 

muscular corresponde ao momento em que a tarefa já não pode ser realizada com o mesmo 

vigor/força e que esta fadiga resultará em desconforto e redução do desempenho, conforme 

Dul e Weerdmeester (2008). Constata-se que o cansaço, a redução do ritmo e do rendimento 

dos empregados alteram o seu desempenho durante a execução da atividade de pulverização, 

ou seja, ao longo do turno de trabalho o desempenho diminui gradativamente. Esse 

comportamento se apresenta de maneira constante indiferente da idade ou do tempo de 

exercício da função, conforme relatos dos entrevistados. 

 

Para complementar o entendimento da influência dos riscos ergonômicos em relação ao 

cansaço, redução do ritmo e rendimento dos empregados, foi perguntado a eles qual parte do 

corpo sentem mais incomodo durante a execução da atividade e por quanto tempo, após 

jornada de trabalho, há prolongamento deste incômodo.  

 
Vou falar para você, no inicio quando eu comecei a trabalhar aqui, é o 

seguinte: nos primeiros meses é complicado. A coluna dói tanto, o braço dói. 

Cê fala que vai acostumar, mas não acostuma. Vai indo o corpo da gente vai 

acostumando com a rotina ali. Mas hoje, eu pro cê, trabalhando no dia de 

hoje ali, cê sente no final o braço duê, a coluna também, porque são seis 

horas e ali é o ponto que chega todas as amostras [...]. (ENTREVISTADO 

E3). 

 
Eu sinto mesmo meu pé, a gente acaba que anda, o espaço é pequeno, mas se 

for ver a quilometragem daria uma distância boa mesmo com o espaço 

pequeno. [...] porque é uma atividade que não dá pra você faze ela sentado, 

você fica em pé. Então eu sinto bastante os pés. (ENTREVISTADO E4). 

 



  

E na Figura 2 estão sinalizadas as partes do corpo, indicadas pelos empregados, com queixas 

de dor. 

 
Figura 2 - Resultado do Censo de Ergonomia 

 

 
                                  Fonte: COUTO, 2007, p. 23. 

 

Conforme demostrado na Figura 2, é possível constatar que dos 11 entrevistados, três 

relataram em comum dores nas pernas devido ao trabalho em pé, nove relataram dores na 

coluna lombar, oito mencionaram dores nos braços (antebraços) por causa do transporte, 

levantamento e manuseio de carga pesada , oito apontam dores nas mãos e dois destacaram 

dores nas pontas dos dedos devido ao processo de lavagem da panela de pulverização. 

Diferentemente, o entrevistado E8 afirmou não sentir nenhum tipo de incomodo, falou que 

escuta dos colegas queixas, contudo não tem o que alegar sobre esse aspecto, e do 

entrevistado E11 que afirmou não ter recebido queixas de dor, por parte dos empregados, que 

possam ser associadas a essa atividade. 

 

Assim, pode-se verificar que cada indivíduo terá uma percepção diferente mesmo estando sob 

a mesma organização de trabalho, ou seja, ainda que haja um padrão pré-definido e as 

condições de ferramentas e maquinário sejam as mesmas, cada empregado irá se relacionar de 

maneira distinta no posto de trabalho para realização da atividade. 

 

Também foi questionado aos empregados sobre quanto tempo, após jornada de trabalho, eles 

ainda sentiam esse incômodo. 

 



  

Eu acredito que até duas horas, ainda uma hora e meia eu fico sentido a dor. 

Depois que cê toma um banho, aí o corpo relaxa um pouco e depois já 

passou. (ENTREVISTADO E1). 

 

A respeito desse aspecto todos os entrevistados, que citaram sentir algum incômodo durante a 

atividade, relataram que após, aproximadamente, duas horas do fim da jornada de trabalho 

não mais sentiam esses incômodos. Para reestabelecer a condição física eles mencionam a 

necessidade de chegar em suas casas, tomar um banho para relaxar e assim eliminar o 

sentimento de dor, assemelhando-se com Abrahão et al (2011) que menciona que o 

trabalhador precisa realizar pausas saindo do local de trabalho e assim se recuperar do esforço 

realizado para se manter em atividade. 

 

Constata-se que o cansaço e a redução do ritmo dos empregados durante a execução da 

atividade de pulverização tem influência sobre o desempenho deles, pontuando a diminuição 

gradativa deste ao longo do turno de trabalho. Esse comportamento se apresenta de maneira 

constante indiferente da idade ou do tempo de exercício da função. As pernas, coluna lombar, 

antebraços, mãos e pontas dos dedos são as partes do corpo sinalizadas com queixas de dores, 

cujos incômodos desaparecem após, aproximadamente, duas horas depois do término a 

jornada de trabalho, mediante descanso. 

 

4.2 Identificação das medidas que podem ser implantadas para redução dos riscos 

 

Para resposta deste objetivo foram coletadas informações sobre as medidas que podem ser 

implantadas para a redução dos riscos ergonômicos na atividade de pulverização de amostra 

de minério de ferro, na percepção dos empregados desta área operacional, por meio de 

entrevista semiestruturada, e na análise do documento “Análise Ergonômica da Atividade de 

Pulverização”. 

 
[...] quando estou trabalhando na prensa eu gosto de fazer alongamento, 

aqueles alongamentos ali (apontou para o quadro) são muito bons para você 

fazer na prensa. [...] quando você faz isso você já trabalha muito melhor, 

evitando assim lesões. (ENTREVISTADO E1). 

 
[...] Uma das medidas, fruto de uma análise ergonômica, foi a orientação e 

incentivo da realização de alongamento antes de iniciar a atividade. 

Colocamos avisos, nas áreas de vivência, com sugestões de como fazer esses 

alongamentos. (ENTREVISTADO E11). 

 

Apenas os entrevistados E1 e E11 citaram como medida para redução dos riscos ergonômicos 

identificados, que foram uso da força no levantamento, transporte e manuseio de carga pesada 

e repetitividade, a realização de exercícios de alongamento como prevenção de ocorrência de 

lesões, conforme Couto (2007) descreve sobre a necessidade de realizar alongamento 

muscular antes de iniciar uma atividade física moderada ou intensa para se evitar situações 

sobrecarga biomecânica. 

 

Diante do exposto é possível contatar que a maioria dos empregados questionados não 

reconhece a realização de alongamentos como medida para redução dos riscos, mesmo 



  

existindo essa recomendação registrada como fruto da análise ergonômica da atividade, em 

que foi apontada a necessidade de orientar todos os executores para a prática de alongamentos 

antes do iniciar as atividades. 

 

Os entrevistados ainda relataram sobre a “meiota”, apontando-a como medida de redução dos 

riscos ergonômicos. 

 
Ah, foi um achado muito grande, igual, essa meiota. Que fala que a pessoa 

não fica ali o tempo inteiro. Já foi um ganho, né. Essa mudança veio, que 

quando você pegava de 06 e ida até 12h era desgastante [...]. 

(ENTREVISTADO E4). 

 
Ah, hoje tem essa meiota aí pra gente. Melhorou muito porque cê reveza de 

posto, não fica seis horas fazendo a mesma coisa [...]. (ENTREVISTADO 

E10) 

 

Todos os entrevistados, mesmo o entrevistado E8 que afirma não sentir nenhum tipo de 

desconforto durante a atividade, mencionam como medida para a redução dos riscos 

ergonômicos a implantação da ”meiota”, que caracteriza pela mudança de posto de trabalho 

após o cumprimento de 50% da jornada de trabalho, ou seja, a cada três horas de trabalho o 

empregado muda de atividade, passando a executar outras etapas do processo de preparação 

de amostras. Os relatos dos entrevistados autenticam a opinião de Couto (2007) quando fala a 

respeito da prática de rodízios entre as tarefas para trabalhos que são repetitivos. Essa medida 

foi introduzida na rotina a partir de orientação constante na análise ergonômica, conforme foi 

possível verificar no documento “Análise Ergonômica da Atividade de Pulverização”. 

 

Verifica-se que a medida recomenda, ou seja, a realização da “meiota” foi implantada de 

forma efetiva, sendo aceita pelos executores e considerada como mitigadora para os riscos 

ergonômicos da atividade. 

 

Os entrevistados E2, E4 e E11 destacaram também como medida a realização de micro pausas 

durante a jornada de trabalho. 

 
[...] Também a parada pro café, água, conversar. (ENTREVISTADO E2). 

 

[...] Aí você vai caminha até lá, muda a posição, senta, conversa um pouco. 

Isso me ajuda a não fica tão cansado. [...]. (ENTREVISTADO E4). 

 

[...] Orientamos os empregados também a realizarem pequenas pausas 

durante a jornada e a beberem água [...]. (ENTREVISTADO E11). 

 

Foi possível constatar a indicação de realização de micro pausas na análise ergonômica 

realizada, havendo semelhança com o relato dos empregados entrevistado e com exposto por 

Couto (2007) quando afirma que a melhor postura para o corpo é a alternância entre as 

diversas posições de pé, sentado e andando. 

 



  

Outro ponto em comum para os entrevistados é a implantação do sistema de automação, que 

está na fase de execução do projeto, como medida de eliminação dos riscos desta atividade. 

 
[...] Na visão de futuro ali na prensa, eu acho que poderia colocar um degrau 

ali na pia, você fica o turno inteiro lavando panela ali, para fazer um 

revezamento de uma perna com a outra. [...] Esse serviço é.....ele é penoso. 

(ENTREVISTADO E1). 
 

A automação pra mim vai se ótimo. Eu não vejo como um problema, como 

muita gente acha. Eu vejo como um ganho porque é uma atividade que [...] 

ter um problema na coluna, dor no pé, na mão [...]. Aí vai diminui isso, tanto 

que se não fosse pesado não ia colocar um robô pra faze (ENTREVISTADO 

E4). 
 

A automação vai ser bem vinda, é um benefício para o empregado, para 

saúde física. [...]. (ENTREVISTADO E1). 

 

Esse projeto de automação é inovador, somos pioneiros. O objetivo é 

eliminar a forma manual de fazer, uma vez que os robôs irão realizar essa 

atividade. [...]. (ENTREVISTADO E11). 

 

Corroborando com Iida (2005) que enfatiza a necessidade da aplicação de tecnologias 

disponíveis e dos conhecimentos da ergonomia em favor da melhoria na organização do 

trabalho na mineração, uma vez que as tarefas tendem a serem mais árduas, os maquinários e 

equipamentos ainda com grande possibilidade de aperfeiçoamento para se tornarem menos 

rudimentares. 

 

Ainda sobre esse aspecto, o entrevistado E8, que afirmou não sentir nenhum tipo de 

desconforto durante a atividade, acrescenta um ponto não mencionado pelos demais. 

 
[...] você vai eliminar essa etapa do processo, aí não vai ter mais esse tipo de 

movimento. Será outra rotina. [...] a gente não sabe o que vai acontecer com 

o funcionário que faz essa função. Na questão de preservação do emprego 

fica essa dúvida. Ninguém sabe o que vai acontecer. Será que vai precisar de 

todo mundo que trabalha ali? [...]. (ENTREVISTADO E8). 

 

Reconhece a automação como medida para a eliminação dos riscos ergonômicos, uma vez 

que essa atividade será realizada de maneira automática, afirmando assim que há benefícios 

relacionados à saúde e segurança, contudo não percebe a implantação desse projeto como 

benéfica sobre o aspecto da empregabilidade, coincidindo com o relatado por Tenório (2014) 

que no aspecto social a automação de processos é percebida como prejudicial por gerar 

desemprego, uma vez que a máquina substitui o trabalho humano. Também pela alteração no 

perfil do profissional que fica para operar, pois será necessária maior qualificação e 

habilidade para trabalhar com sistemas cada vez mais complexos. 

 

Foi possível perceber que a as medidas já implantadas na área foram frutos da análise 

ergonômica da atividade de pulverização, conforme consultado ao documento “Análise 

Ergonômica da Atividade de Pulverização”, a contendo o exposto por Ferreira e Righi (2009) 



  

afirmando que o objetivo deste instrumento é compreender, diagnosticar, apontar sugestões e 

recomendar ajustes necessários no posto de trabalho à luz da ergonomia, bem como levantar 

fatores associados à tarefa que possam resultar em possível ocorrência de lesões físicas e 

indicar ações de mitigação. Assim é possível constatar, após verificação do documento, que a 

análise ergonômica realizada neste posto de trabalho cumpriu a contento seu objeto segundo 

discorrido pelos autores. 

 

Diante do exposto neste tópico, pode-se concluir que a realização de alongamentos, a 

“meiota”, as pequenas pausas durante a jornada de trabalho foram medidas adotadas para 

redução dos riscos ergonômicos sendo consideradas eficazes, trazendo assim benefícios à 

saúde. Essas recomendações foram descritas no documento da análise ergonômica, realizada 

nesta atividade, e possibilitou alterações/adequações na rotina proporcionando a 

transformação do trabalho. Também foi possível constatar que a automação foi apontada 

como medida para eliminação dos riscos ergonômicos identificados, mediante a substituição 

da mão de obra humana por máquinas (robôs), uma vez que a forma manual de execução será 

substituída pela automática. Os dados analisados também demostraram que há preocupação 

quanto à garantia de empregabilidade dos trabalhadores que executam essa atividade, após a 

implantação do sistema automatizado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente aos avanços tecnológicos e o aumento populacional, a extração mineral deixou de ser 

uma produção artesanal e passou a adquirir proporções de escala industrial. Neste contexto a 

ergonomia tem sido requerida por trazer benefícios ao processo produtivo, buscando a 

adequação do ambiente de trabalho ao homem, sendo fator crucial para um desempenho 

eficiente, permitindo aos empregados realizar a atividade/tarefa com contentamento, bem-

estar e qualidade de vida, por meio de melhores condições de saúde e conforto na execução do 

seu labor. Percebe-se uma mudança cultural relacionada aos aspectos de saúde e segurança, 

visto que a inserção de novas tecnologias ou alterações de processos tem tido foco na 

ergonomia. Assim, para estes aspectos é fundamental o conhecimento dos riscos 

ergonômicos, bem como das possíveis soluções para a eliminação e/ou minimização da 

exposição do indivíduo a estes riscos. Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa buscou 

levantar a influencia dos riscos ergonômicos sobre o desempenho dos empregados na 

atividade de pulverização de amostras de minério de ferro, na percepção esses executantes, e 

quais medidas podem ser implantadas para sua redução. 

 

No que se refere aos riscos ergonômicos da atividade de pulverização, que referem-se ao risco 

do uso da força no levantamento, manuseio e transporte de cargas pesas, cujo fator causador 

deste risco é a panela, componente movimentado manualmente, que pesa em média de 13 kg, 

uma vez que são movimentadas 2,34 toneladas em cada turno de trabalho; e o da 

repetitividade, porque a atividade é constituída de seis movimentos repetidos a cada ciclo, 

totalizando 4.320 movimentos únicos por dia, a respeito da influência destes sobre o 

desempenho, na percepção dos executores, os resultados demonstraram que este é alterado 

pelo cansaço e a redução do ritmo dos empregados durante a execução da atividade de 

pulverização, ocasionando a diminuição gradativa do desempenho ao longo do turno de 

trabalho. Esse comportamento se apresenta de maneira constante indiferente da idade ou do 



  

tempo de exercício da função. As pernas, coluna lombar, antebraços, mãos e pontas dos dedos 

são as partes do corpo sinalizadas com queixas de dores, cujos incômodos desaparecem após, 

aproximadamente, duas horas depois do término a jornada de trabalho, mediante descanso. 

 

Para mitigação e/ou eliminação dos riscos, os resultados revelaram que a realização de 

alongamentos, a “meiota”, as pequenas pausas durante a jornada de trabalho foram medidas 

adotadas para redução dos riscos ergonômicos sendo consideradas eficazes, trazendo assim 

benefícios à saúde. Essas recomendações foram descritas no documento da análise 

ergonômica, realizada nesta atividade, e possibilitou alterações/adequações na rotina 

proporcionando a transformação do trabalho. Também foi possível constatar que a 

automação, foi apontada como medida para eliminação dos riscos ergonômicos identificados, 

mediante a substituição da mão de obra humana por máquinas (robôs), uma vez que a forma 

manual de execução será substituída pela automática. Os dados analisados também 

demostraram que há preocupação quanto à garantia de empregabilidade dos trabalhadores, 

que executam essa atividade, após a implantação do sistema automatizado. 

 

Conclui-se que para os riscos ergonômicos da atividade de pulverização de amostras de 

minério de ferro, que são o uso da força no levantamento, manuseio e transporte de cargas 

pesadas e a repetitividade, causados pela sobrecarga física mediante movimentação manual da 

panela e movimentos repetitivos, e que podem acarretar o surgimento de lombalgias e 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as medidas adotadas para minimização 

dos riscos, sendo a realização de micro pausas, a “meiota” e alongamentos, foram eficazes; a 

implantação do projeto de automação eliminará os riscos ergonômicos nessa atividade. 
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