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Resumo  

O artigo retrata  um estudo utilizando procedimentos de cinemetria tridimensional para 
identificar as alturas de descarga manual mais favoráveis para a preservação das estruturas 
músculo-esqueléticas do trabalhador. Preliminarmente foram realizadas fotos e filmagens da  
atividade de descarregamento manual de sacos de cimento contendo 50 kg, uma situação 
cotidiana na construção civil, para então efetuar a simulação da mesma em laboratório de 
biomecânica. Alguns pontos são discutidos no artigo, como: o posicionamento vertical do 
cotovelo, situações que apresentam maiores valores quanto à aceleração do movimento e 
inclinações da coluna vertebral durante o desenvolvimento da atividade. Conclui-se que 
pelas posturas adotadas, acelerações do movimento e pela minimização dos movimentos 
corporais, a altura ideal para descarregamento de sacos de cimento é a de 1,20 m do solo, 
pouco abaixo do nível do ombro do trabalhador. 
Palavras-chave: Manuseio de carga; Cinemetria; Coluna vertebral. 
 
 
1. Introdução 
Apesar de a evolução tecnológica ter trazido consigo uma infinidade de equipamentos e 
dispositivos mecânicos para auxiliar o trabalhador, existem atividades que ainda dependem 
puramente do esforço físico do homem. Dentre estas, encontra-se a manipulação e transporte 
manual de cargas, e uma situação clássica é a carga e a descarga de caminhões. Em trabalhos 
não estruturados, especialmente em indústrias de serviços, como é o caso da construção civil, 
a automação é de difícil implantação (CHAFFIN et al, 2001). 

Segundo Picchi (1993), na construção civil são transportados em média 1,8 toneladas de 
materiais para cada metro quadrado de construção e, posteriormente, devem ser retirados em 
média mais 600 quilogramas de entulhos para o mesmo metro quadrado de referência. Isto 
permite afirmar que para cada metro quadrado de construção são transportadas em média 2,4 
toneladas de materiais. 

Apesar dos diversos meios de transporte mecanizados (gruas, guinchos, elevadores, etc.) 
existentes em algumas obras, um grande número de insumos ainda precisa de algum tipo de 
transporte manual para chegar ao seu local de aplicação. Segundo a CLT, Art. 198 - é de 60 
(sessenta) quilogramas o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, 
ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher. A NR-17, 
item 17.2.2 prescreve que: não deverá ser exigido, nem admitido o transporte manual de 
cargas, por um trabalhador, cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde e segurança. 
Apesar disso, grande parte dos materiais de construção, embalados ou não, têm pesos acima 
do que seria recomendado para o transporte manual. 

Diversos autores mostram que o transporte manual de cargas pode ter conseqüências graves 
para a saúde dos trabalhadores. Iida (2002) relata que o manuseio manual de cargas pesadas 
tem sido uma das causas freqüentes de traumas dos trabalhadores. Segundo Chaffin et al 
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(2001), pesquisas indicam que ocorre um aumento significativo de lesões músculo-
esqueléticas e aparecimento de fadiga com a variação dos seguintes fatores: carga, volume, 
posição, freqüência e duração da atividade. Kramer apud Grandjean (1998) assinala que 20% 
dos afastamentos do trabalho e 50% das solicitações de aposentadorias precoces têm como 
origem lesões nos discos intervertebrais.Carneiro (1997) enfatiza que a Previdência Social 
brasileira reconhece que as  lesões do sistema músculo-esquelético constituem-se como as 
mais importantes causas das doenças ocupacionais, sendo responsáveis por 70% dos 
afastamentos do trabalho. Do exposto, conclui-se que o levantamento manual de cargas impõe 
ao organismo um alto nível de exigência física, justificando a proposta para a realização deste 
estudo. 

Saad e Menezes (2004) descrevem as limitações de peso estabelecidas para a execução de 
trabalho em diferentes países, especificando condições relativas a trabalhadores adultos do 
sexo masculino e feminino. Há uma variação evidente entre os índices, indicativa da 
complexidade de fatores incidentes no dimensionamento da carga máxima para transporte 
manual individual. O cálculo necessita incluir dados relativos à variabilidade das 
características físicas dos indivíduos e às condições físicas de carga e de descarga dos 
materiais manuseados (altura, empunhadura, tamanho e forma da carga, etc.), o que pode 
dificultar ou facilitar o manuseio, alterando o limite de carga admissível. Aspectos relativos à 
dimensão da carga, alturas, posicionamento da pega, fator de assimetria, entre outros, são 
considerados na avaliação de manipulação de cargas no trabalho utilizando a equação do 
Instituto de Saúde Ocupacional do EUA - NIOSH (WATERS et al, 1994; NIOSH, 1997) e, 
embora a situação analisada neste artigo não preencha características para emprego desta 
ferramenta (NIOSH), deve-se tê-las em conta nas análises efetuadas.  

2. Objetivos 
O estudo tem como objetivo identificar,  utilizando a análise cinemática tridimensional e 
partindo de quatro situações diferenciadas, simuladas em laboratório de biomecânica,  as 
alturas de descarga manual de sacos de cimento (50 kg) mais favoráveis para a preservação 
das estruturas músculo-esqueléticas do trabalhador.   

 3. Material e métodos 
Nos depósitos e nas indústrias o transporte do cimento é paletizado e mecanizado. O 
transporte manual ocorre essencialmente em obras, desta forma, as observações foram 
limitadas ao descarregamento de caminhões de cimento em obras. 

Para a execução deste estudo foram observadas as seguintes etapas: 
 
– visita ao depósito para reconhecimento da dinâmica de transporte de cargas em casas de 

materiais de construção; 
 
– observações com registros, utilizando máquina fotográfica e filmadora digitais, das 

atividades de carregamento de cimento no depósito e descarregamento dos caminhões nos 
locais de entrega; 

 
 

– análise da postura e da técnica utilizada na atividade de descarga por meio de imagens 
fotográficas e filmadas; 
 

– simulação da descarga de sacos de cimento com 50 kg, variando-se a altura de pega entre 0 
a 2 metros, em laboratório, utilizando  procedimento de cinemetria digital; 
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– identificação e análise das posturas corporais utilizando imagens digitais e recursos de 
computação gráfica. 

 
Este estudo do tipo sujeito único, foi realizado no laboratório de Biomecânica da 
Universidade Federal de Santa Catarina e teve como participante um indivíduo do sexo 
masculino, de 21 anos de idade, com 1,70 m de altura e 73 kg de massa corporal, com prática 
nessa atividade. As alturas utilizadas para o posicionamento do saco de cimento nas 
simulações foram de 200, 120, 80 e 0 centímetros com relação ao solo. As alturas simuladas 
foram estabelecidas com base nas observações de campo. A altura de 2 metros, aqui 
denominada situação 1, corresponde à altura máxima de descarregamento de um caminhão 
com carga completa; a de 1,2 metros, denominada situação 2, corresponde ao 
descarregamento da altura da carroceria do caminhão; a de 0,8 metros, situação 3, 
corresponde à altura de descarga da caçamba de uma caminhonete; e, a de 0 metros, situação 
4, corresponde ao levantamento do cimento diretamente do solo para o início do transporte. 

Os equipamentos utilizados para a análise cinemática tridimensional incluíram: 

– três câmeras de vídeo digitais da marca Dalsa®, com resolução de 1024x1024 pixels e 
freqüência de 40 hertz (quadros por segundo), com controle do tempo de abertura e com 
possibilidade de fixação do foco, previamente calibradas; 
 

– DMAS 6.0 (Digital Motion Analysis System) da Spica Technology Corporation, tecnologia 
de captação de imagens utilizando câmeras filmadoras e software específico para 
digitalização e processamento de dados. Esse sistema permite também a geração de 
gráficos e tabelas de valores angulares, a partir das coordenadas 3D dos pontos de interesse 
demarcados (esferas de isopor revestidas com fita reflexiva) previamente no corpo do 
participante, distribuídos conforme esquema da Figura 1. 

 

 
Ponto Descrição 

Figura 1 – Pontos demarcados no indiv
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1 Tornozelo direito 
2 Tornozelo esquerdo 
3 Joelho direito 
4 Joelho esquerdo 
5 Quadril direito 
6 Quadril esquerdo 
7 Sacro 
8 Vértebra L1 
9 Vértebra T9 

10 Vértebra T4 
11 Vértebra C7 
12 Cabeça (topo) 
13 Ombro direito (sem demarcação) 
14 Ombro esquerdo 
15 Cotovelo direito 
16 Cotovelo esquerdo 
17 Punho direito 
18 Punho esquerdo 
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Um dos aspectos não avaliados neste artigo e que influencia na solicitação da região lombar, é 
a assimetria, tanto no momento do descarregamento, quanto no carregamento sobre o ombro 
direito do sujeito. 
 
4. Apresentação e discussão dos resultados  

Posicionamento vertical do cotovelo direito em relação à vértebra C7 nas quatro simulações 
de descarregamento . Esta mensuração tem a intenção de detectar posturas mecanicamente 
desfavoráveis – cotovelo acima do ombro - no momento em que o sujeito recebe o saco de 
cimento para ser carregado. Como o transporte do saco de cimento é realizado sobre o ombro 
direito, impossibilitando a demarcação e monitoramento do ponto correspondente (ponto 13 
do esquema da Figura 1), o posicionamento vertical do cotovelo direito (ponto 15) foi 
estudado em relação à vértebra C7 (ponto 11), por esta ser a mais próxima desse ombro. 
Segundo Chaffin (2001), o posicionamento dos braços acima dos ombros pode ser 
considerado prejudicial por dois fatores principais: a redução da irrigação sangüínea na 
musculatura desse membro e a solicitação biomecânica nas estruturas envolvidas nesta 
postura. 

 
                       Situação 1                                                                        Situação 2 
 

 

 

 

 

 

 
                           Situação 3                                                                     Situação 4 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Posicionamento vertical do cotovelo direito em relação à vértebra C7 nas quatro simulações 

de descarregamento 

 

A Figura 2 mostra como o posicionamento vertical do cotovelo direito varia em relação ao 
ombro, em cada situação, ao longo dos primeiros segundos da descarga do cimento. 

Na situação 1 observam-se nitidamente três etapas no gráfico de posicionamento do cotovelo 
em relação ao ombro. A primeira, quando o trabalhador levanta os braços acima dos ombros 
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para a recepção do saco de cimento. A segunda, quando o trabalhador posiciona o saco de 
cimento no seu ombro direito (cotovelo fica abaixo do ombro) e a terceira, onde o cotovelo se 
posiciona acima do nível do ombro, representa a fase em que o trabalhador já se  encontra em 
movimento, transportando o saco de cimento. Como este artigo visa a análise do 
descarregamento e não do transporte, que seria teoricamente igual em todas as situações, as 
considerações com relação ao descarregamento serão realizadas até o final do posicionamento 
do saco de cimento sobre o ombro do trabalhador. 

Na situação 2 observa-se que a altura do cotovelo do trabalhador permanece sempre próxima 
da altura do ombro (pouco abaixo durante a recepção da carga), pois o saco de cimento 
posiciona-se a 1,20m do solo, altura próxima à altura do ombro do trabalhador ereto (1,41m).  
 
Na situação 3 verifica-se que o braço permanece abaixo do ombro até o final do 
posicionamento da carga. Na situação 4, como o tempo do procedimento de pega e 
levantamento da carga até o ombro do trabalhador é mais longo, o momento em que o 
posicionamento se completa e que o cotovelo passaria a se posicionar acima do ombro não 
aparece no gráfico, sendo possível visualizar apenas o procedimento de levantamento. 
 
Segundo Chaffin et al. (2001), o trabalho com a elevação dos braços acima da linha dos 
ombros, especialmente sustentando uma carga, deve ser minimizado para evitar fadiga 
muscular associada a tendinites. Esse autor afirmou também que nessa posição, com os braços 
em abdução ou flexão, acarretaria num aumento do estresse  nas várias estruturas articulares, 
tendões, ligamentos e cápsulas. Westgaard (2000) cita estudos que demonstram que a carga 
muscular é um fator crítico na determinação de desordens músculo-esqueléticas na região do 
ombro. 
 

 Confrontando os dados obtidos com a literatura, evidenciou-se que das situações apresentadas 
as que propiciam maior risco de lesão na musculatura são as situações 1 e 4, pois, na primeira 
situação, são realizados esforços para desaceleração da carga acima do ombro e na segunda, 
apesar do cotovelo estar abaixo do nível do ombro, são realizados esforços de maior 
intensidade contra a aceleração gravidade para o levantamento da carga para seu 
posicionamento no ombro. Ë importante considerar que na situação 4 é necessária maior força 
para a pega do saco de cimento, que precisa ser levantado do chão, enquanto nas outras 
situações a pega exige força apenas para o direcionar o posicionamento da carga no ombro.   

 Esforço muscular dispendido para o trabalho. Considerando a segunda lei de Newton, em 
que F=m.a, ao identificarem-se os pontos de maiores acelerações do movimento, estarão 
identificadas as situações de maior força resultante, ou seja, aquelas correspondentes ao maior 
esforço muscular despendido para o trabalho. Na avaliação da aceleração de pontos da coluna 
vertebral buscou-se identificar as situações que apresentaram maiores valores de  aceleração 
do respectivo movimento. Foram considerados dois pontos, o da vértebra C7 (ponto 11) e o 
da vértebra L1 (ponto 8), que se referem à aceleração da região cervical e lombar, 
respectivamente. 
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Figura 3 – Aceleração do movimento da região cervical 
nas 4 simulações de descarregamento respectivamente. 

Figura 4 – Aceleração do movimento da região 
lombar nas 4 simulações de descarregamento 

respectivamente. 
 

Observa-se na Figura 3 que na situação 4, as acelerações na coluna têm maior duração, pois o 
procedimento de levantamento é mais complexo, exigindo dois estágios no levantamento do 
saco de cimento até o seu posicionamento no ombro. Da mesma forma, nessa situação foram 
identificados os valores numéricos mais elevados para estas acelerações, originados dos 
maiores esforços realizados pela musculatura da coluna. 

 A aceleração resultante do movimento pode estar relacionada à utilização da técnica do 
sujeito em amortecer, através das diversas cadeias cinemáticas, o impacto advindo do peso do 
saco de cimento em função de sua altura inicial. Nesse sentido, as maiores acelerações, tanto 
para cima como para baixo, referem-se à utilização da inércia do seu próprio corpo para a 
absorção do impacto da carga (situação 1), como também para romper o estado de repouso da 
carga, quando esta era levantada a partir do solo (situação 4). 

De acordo com Punnett et al., apud Vieira e Kumar (2004), o levantamento de cargas bem 
como a flexão e rotação do tronco e movimentos forçados feitos durante a realização do 
trabalho constituem-se em risco para lombalgias. 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

Figura 5 – Ângulo relativo a movimentação da região 
lombar nas 4 simulações de descarregamento 

Figura 6 – Angulação da região torácica nas quatro 
simulações de descarregamento estudadas 

 
Inclinações da coluna vertebral durante o desenvolvimento da atividade. Pode-se verificar 
que na situação 2 (Figura 5) o ângulo da região lombar fica sempre muito próximo do ângulo 
natural desta região, não sendo registradas grandes alterações angulares durante a descarga. Já 
na situação 1 o ângulo desta região no início da descarga registra valores inferiores ao natural 
da coluna, indicando que para a pega e recepção da carga (com o impacto proporcionado pela 
altura da carga) o trabalhador apresenta retificação da região lombar. 
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Pela Figura 6 pode-se verificar que as situações 1 e 4 apresentam angulações da região 
torácica com valores numéricos muito próximos, variando em torno de 1650, o mesmo 
acontecendo com as situações 2 e 3, variando em torno de 1470. Em todas as situações pode-
se observar uma convergência para um valor central, que é o valor do ângulo apresentado para 
esta região quando o cimento se encontra posicionado e seguro pelo trabalhador para o seu 
transporte. 
    
5. Considerações finais 
 

 A análise realizada possibilita concluir que a atividade de descarregamento manual de saco de 
cimento foi otimizada na situação 2, com 120 cm de altura, por ter oferecido a melhor 
condição biomecânica para a recepção e posicionamento da carga ao ombro do sujeito. 
Observa-se também que na situação 2 ocorre menor movimentação corporal e da coluna e que 
o ângulo da região lombar fica sempre muito próximo do ângulo natural desta região, 
podendo ser assim considerada como de maior eficácia dinâmica, proporcionando economia 
de movimento e força muscular. 

 
Recomenda-se, para a atividade de descarga, fazer a adequação do posicionamento da carga a 
uma altura mais favorável ao trabalhador que a está recebendo. Pelos estudos realizados e 
descritos neste artigo, aproximadamente a 1,20m. do solo, o que corresponde à altura da 
carroceria do caminhão.  
 
Apesar de a atividade de  trabalho humano com manuseio de cargas acima de 23 kg, seja no 
carregamento, descarregamento ou transporte, não ser recomendada pelos institutos de 
pesquisa na área da saúde ocupacional e de ergonomia, a legislação brasileira permite que 
esse tipo de atividade exista.  Acredita-se que a divulgação de estudos com base  na 
ergonomia e biomecânica possa contribuir oferecendo critérios mais objetivos  que 
possibilitem estabelecer limites e promover a alteração da legislação trabalhista. Além disso, 
seria necessária uma mudança na cultura empresarial, bem como na dos próprios 
trabalhadores, no sentido da valorização da sua saúde e da sua segurança. 
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