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RESUMO

O objetivo da ergonomia é adaptar o trabalho ao homem, e deve-se envolver a
situação de trabalho com uma produção maior, e com condições melhores, a
compreensão da interação entre seres humanos aos elementos do sistema, visa
aperfeiçoar o bem estar humano e o desempenho global dentro da atividade do laboro.
OBJETIVO – O objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise ergonômica em uma
empresa do ramo de mineração, através do protocolo OWAS (Ovako Working Posture
Analysing System), para identificação das fases do movimento proposto e da
necessidade de eventuais intervenções no ambiente laboral que possam propiciar
estratégias posturais menos lesivas. MÉTODO - Pesquisa qualitativa, transversal, de
amostra intencional composta por cinco sujeitos com idade média de 31,1(±5,3) anos.
O nível de significância foi de p<0,05 e constatada a não normalidade dos dados,
foram aplicados testes não paramétricos para comparar os resultados ergonômicos
entre o início e final do turno. RESULTADOS - No protocolo OWAS apenas a fase 3
do movimento de marretar e na fase 2 para o movimento de retirada da pedra do solo,
apresentaram risco imediato de lesões, sendo necessárias intervenções o mais breve
possível. Para a análise estatística os resultados do teste de Kendall para a
ergonomia, mostraram que não houve diferença significativa entre o início e final do
turno, para os resultados do OWAS.
Palestras chave: ergonomia, qualidade de vida, mineração.

ABSTRACT
The goal of ergonomics is to adapt the work to the individual , and should involve the
work situation with a higher yield and better conditions , understanding the interaction
between human beings to the elements of the system , aims to improve human wellbeing and performance within the global work activity. OBJECTIVE - The objective of
this research was to conduct ergonomic analysis in a company in the mining sector
through (Ovako Working Posture Analyzing System) OWAS protocol to identify the
phases of the proposed movement and the need for possible interventions in the work
environment that may provide less harmful postural strategies. METHOD - Qualitative
research , cross , intentional sample of five subjects with a mean age of 31.1 ( ± 5.3 )
years. The level of significance was p<0.05 and found the non-normality of the data
nonparametric tests were applied to compare the results between the ergonomic
beginning and end of shift. RESULTS - OWAS protocol only in phase 3 of the
movement break stone and phase 2 for the motion to withdraw the stone ground had
an immediate risk of injury , interventions are needed as soon as possible , for the
statistical analysis of the results of the Kendall test for ergonomics showed no
significant difference between the beginning and end of turn for the results of OWAS .
Key lectures: ergonomics, quality of life, mining.
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1. INTRODUÇÃO
A Ergonomia tem como objeto de estudo a interação entre o trabalhador e o
laboro, recorrendo a estratégias qualitativas e quantitativas. Através da análise
ergonômica, é possível compreender e identificar quais são os principais aspectos
deletérios desta interação, de modo a estabelecer ações que minimizem o
acometimento de doenças ocupacionais.
O uso inadequado de produtos mal projetados pode causar sérios problemas à
saúde do trabalhador; preferencialmente, essas condições deveriam ser pensadas na
fase inicial de cada projeto, diminuindo, assim, os problemas futuros na hora do uso
(1).
Uma das principais dificuldades em projetos de ergonômicos é o fato de que o
sentar-se é comumente visto como atividade estática, enquanto, na realidade, ela é
dinâmica. Assim, é essencial que sejam utilizados dados antropométricos
adequados, para se obterem as medidas e os espaços livres necessários para a
movimentação do usuário (2).
Não foram encontrados critérios de avaliação de risco que podem atender
completamente todos os critérios, apesar disso, alguns deles se apresentam mais
completos em sua formulação, tanto pelo número e o tipo de determinantes do risco
em questão, quanto pela abordagem metodológica que a segue. Entretanto, apesar
da 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 (3).
Dentre estas, encontra-se a manipulação e transporte manual de cargas. Em
trabalhos não estruturados, especialmente em indústrias de serviços, como é o caso
do setor de mineração, sendo a automação de difícil implantação (4).
O que ocorre um aumento significativo no número de lesões músculosesqueléticas e aparecimento de fadiga, em relação as seguintes variáveis do esforço:
carga; volume; posição; frequência e duração da atividade (4).
Um programa de avaliação ergonômica se enquadra em 3 tipos de elementos
principais, 1) identificar a prevalência do problema músculo esquelético, 2) analisar os
fatores que expõem o indivíduo ao esforço, 3) avaliar para determinar o grau de risco
(4).
O manuseio manual de cargas pesadas tem sido uma das causas frequentes,
de traumas dos trabalhadores (5).
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Desta forma, propor dificuldades geríveis significa, por um lado, dar acesso a
recursos sociais cognitivos ou físicos apropriados e, por outro lado, conceber um nível
adequado de exigência da tarefa. Uma das fontes do estresse é com efeito, o
desequilíbrio entre recursos e exigências; uma tarefa muito exigente e recursos
insuficientes, sendo dessa maneira necessária uma avaliação ergonômica de todo o
sistema (5).
Índices de 20% dos afastamentos do trabalho e 50% das solicitações de
aposentadorias precoces, têm como origem, lesões nos discos intervertebrais (6).
A Previdência Social brasileira reconhece que as lesões do sistema
musculoesquelético constituem-se como as mais importantes causas das doenças
ocupacionais, sendo responsáveis por 70% dos afastamentos do trabalho (7).
O prejuízo à saúde se dá através de uma combinação de fatores, como
intensidade da força aplicada, duração do esforço, posturas, velocidade em que o
trabalho é realizado (8).
O presente estudo pretende atender pelo menos um desses elementos
principais; o de avaliar para determinar o grau de intervenção; dessa forma iremos
verificar através da utilização do protocolo de análise ergonômica OWAS, se há
diferença entre o início e o final do turno de trabalho, serão analisadas fases dos
movimentos de marretar a pedra e retirá-las do solo identificando se a repetição, o
estresse a fadiga da jornada de trabalho de 8 horas interfere no padrão de movimento
e de possíveis riscos ao colaborador.

2. MÉTODOS
2.1 – Casuística
A pesquisa se caracteriza como descritiva transversal, de análise qualitativa,
com colaboradores de uma empresa brasileira, com o objetivo de realizar uma análise
ergonômica, utilizando o protocolo OWAS, (9) em uma empresa de mineração do
interior do estado de São Paulo, bem como, analisar as situações de execução de
movimentos rotineiros de um dia comum de trabalho e identificar se houve alguma
diferença de intervenção entre o início e término do expediente.
2.2 – População e Amostra
A pesquisa foi realizada em uma empresa de mineração, na cidade de São
João da Boa Vista - SP. Para a população esta foi constituída por cinco colaboradores
do sexo masculino, do setor de usinagem chamados de “marroeiros”, (com idade
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média de 31,1 anos (±5,30), massa corporal média de 75 kg (±0,06); estatura média
de 1,73 metros (±0,04), sendo todos praticantes de ginástica laboral que efetuam o
trabalho dentro do setor da marroagem. Todas as atividades eram realizadas em
turnos de 8hs, com intervalo de 15 minutos a cada 2 horas de trabalho, e com o
período de 1 hora de almoço, além de participarem de ginástica laboral por 10 minutos;
no início do turno de trabalho e 10 minutos no final do turno de trabalho.

2.3– Critérios de Exclusão
Aqueles que não pertenciam ao setor da marroagem, ou que estavam com
queixa de dores lombares, ou nos membros inferiores, ou superiores.
Antes de iniciar o estudo, os participantes foram informados sobre os
procedimentos e riscos envolvidos na pesquisa, assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido, para a realização dos testes.
2.4 - Instrumento
Em virtude da necessidade de se identificar e avaliar as posturas inadequadas
durante a execução de uma tarefa, que podem em conjugado com outros fatores,
causar o advento de problemas músculo-esqueletais, gerando incapacidade para o
trabalho, absenteísmo e custos adicionais ao processo produtivo foi escolhido para a
análise ergonômica o protocolo OWAS, no método OWAS a atividade pode ser
subdividida em várias fases e posteriormente categorizada para a análise das
posturas no trabalho (10). Dessa maneira realizou-se uma análise ergonômica, em
uma empresa de mineração, a Figura 1, mostra esquematicamente as diferentes
posições e cargas utilizadas no protocolo OWAS. Para cada conjunto de dados
determina-se um código de quatro dígitos para uma escala que varia de 1 (um)
condição aceitável, tanto da postura quanto para a aplicação de força, à 7 (sete), pior
condição para membros inferiores (10). Por exemplo, na sequência 1-2-3-2; o digito 1
indica que o dorso se encontra na posição ereta; o digito 2 indica que os um dos
braços se encontra no nível, ou acima da linha dos ombros; o digito 3 indica que o
sujeito se encontra de pé com o peso sobre um dos pés; o digito 2 indica que a carga
possui entre 10 e 20 kg.
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Figura 1 – Segmentos corporais, posturas e carga consideradas no OWAS

Após a etapa de mapeamento, os valores encontrados são confrontados com
uma tabela de categorização que associa a postura dos segmentos e carga, obtendo
um resultado final que indica a determinação do nível de risco.
O Quadro 1 é utilizado para categorização do nível de intervenção segundo
protocolo OWAS.
CATEGORIAS DE AÇÃO
1

Não são necessárias medidas corretivas

2

São necessárias medidas corretivas em futuro próximo

3

São necessárias medidas tão logo quanto possível

4

São Necessárias medidas corretivas imediatas

Quadro 1 – Categorização do nível de intervenção para cada fase do movimento.

Para análise da tarefa e consequente categorização através do protocolo
OWAS a mesma foi dividida em dois movimentos, a saber: 1) a marretada e 2) a
retirada da pedra do solo para a caçamba.
O movimento de marretar a pedra foi dividido em 4 fases conforme figura 2:
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Figura 2 – Fases do Movimento da Marretada

Fase 1, movimento de empunhadura do implemento marreta;
Fase 2, elevação do implemento marreta;
Fase 3, descida do implemento marreta;
Fase 4, impacto do implemento marreta com a pedra.
O movimento de retirada da pedra em 2 fases, conforme figura 3:

Figura 3 – Fases do Movimento de Retirar a pedra do solo.

Fase 1, movimento de retirada da pedra do solo;
Fase 2, movimento de jogar a pedra na caçamba.

Para tabulação dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel for
Windows versão 2010, e o tratamento estatístico foi realizado no Software SPSS 20.0,
através de testes não paramétricos. O trabalho foi aprovado no Comitê de Ética da
UNIMEP, sob o protocolo nº 32/12, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde/MS, de 10/10/1996.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Feita a categorização seguindo o protocolo de ergonomia OWAS, foram
constatados os seguintes resultados para o início do turno de trabalho, para a fase 1
(empunhadura na marreta), 2 (elevação da marreta) e 4 (impacto da marreta com a
pedra) obteve 60% categorização 3 (são necessárias medidas tão logo quanto
possível), na fase 3 (força para marreta alcançar o impacto) obteve 80% categorização
3.
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Para o movimento de retirar as pedras do solo foi observado os seguintes
resultados, fase 1 (retirada da pedra do solo) e fase 2 (jogar a pedra na caçamba)
obteve 80% categorização 3 (são necessárias medidas tão logo quanto possível).
Esse percentual apresentado demonstra que a fase 3 do movimento de marretar e
fase 2 da retirada do solo é altamente lesiva ao trabalhador e seguindo o protocolo
OWAS requer medidas corretivas tão logo quanto possível.
Para a análise estatística foi o utilizado o teste de Kendall (11) para comparar
o início com o final do turno de trabalho. Foram realizadas as comparações por
segmentos sendo eles: Dorso Início x Final; Membros Superiores Início x Final;
Membros Inferiores Início x Final; e Carga Início x Final.
Dorso Início x Final do Turno

0.564

Membros Superiores Início x Final do Turno

0,655

Membros Inferiores Início x Final do Turno

0,765

Carga Início x Final do Turno

1,000

TABELA 1 – Comparação do Segmento Dorso, Membros Superiores, Membros Inferiores e Carga
para Início x Final do turno de trabalho.

Conforme demonstrado na Tabela 1 não foram encontradas diferenças
significativas entre o início e o final do turno de trabalho em nenhum segmento
estudado pelo protocolo OWAS.

Conclusão
Os colaboradores executam suas operações com uma elevada frequência de
repetições do mesmo gesto motor, durante sua jornada de trabalho, além da constante
adoção de posturas incômodas, com manuseio periódico de cargas e giro constante
das articulações (12).

A consciência aguda do risco do trabalho, obriga o colaborador a tomar tantas
precauções individuais que ele se tornaria ineficaz do ponto de vista da produtividade.
Por outro lado, para uma atitude preventiva é interessante para que se detecte o risco,
pois caso não identificado, poderá não assumir uma atitude postural defensiva,
maximizando os índices de lesões no ambiente laboral, o que não é favorável à
empresa, menos ainda, ao funcionário (13).
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Desta forma, já que o objetivo da ergonomia é adaptar o trabalho ao homem, e
não o homem ao trabalho, o recente estudo demonstra a necessidade de alterações
em algumas das fases das posturas de marretar a pedra e também, a de retirá-la do
solo, posturas estas que foram constatados riscos de eventuais lesões; devido à
sobrecarga de tronco, muitas vezes alguns movimentos não possuem a possibilidade
de alteração na sua mecanica sendo necessária a substituição da execução da tarefa
por máquinas que facilitem o trabalho, portanto é oportuno nessa ocasião o
investimento em maquinário para a realização das quebras das pedras e para a
retirada das pedras do solo, deixando ao trabalhador a tarefa de manusear as
máquinas e corrigir possíveis problemas, com isso já diminuiria e muito o risco de
lesões devido a exposição a posturas com um alto risco de lesão.
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