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Resumo: O presente artigo foi realizado em uma área de tratamento térmico em fornos de 
banho de sal de uma empresa do Sul de Santa Catarina e tem como objetivo determinar os 
fatores que influenciam nas posturas que os trabalhadores adotam e as formas em que podem 
ser melhoradas. Foam aplicadas diferentes técnicas para analisar as condições de trabalho 
atuais como entrevistas, questionários, observação direta assim como a aplicação de método 
de análises de postura e carregamento manual de cargas. Observou-se que o layout existente 
é um dos fatores que provoca maior desconforto postural fundamentalmente pela distância a 
ser percorrida em cada processo com carga e pelo pouco espaço existente entre os fornos 
que não permite uma movimentação livre dos trabalhadores. Igualmente observou-se que as 
ferramentas utilizadas não são apropriadas. Foi aplicado o método RULA para conhecer se 
as posturas que os trabalhadores adotam eram ou não adequada, concluimdo-se que o 100% 
precisam de melhorias. Por outra parte  o método NIOSH demonstrou que o 54% dos 
carregamentos apresentam riscos de lesão, precisando a atividade de intervenção 
ergonômica. Foram propostas medidas de melhoras no layout e da utilização de novas 
ferramentas que possibilitan-se melhorar as condições de trabalho. 
Palavras chaves: Condições de Trabalho; Postura; Carregamento cargas. 

1 Introdução 

Historicamente pode-se afirmar que a forma de se trabalhar e os métodos de trabalho 
sofreram grandes transformações desde período em que a produção era apenas manufatureira 
ou artesanal, até os dias de hoje com a massificação do consumo e da produção. 

A configuração do trabalhador contemporâneo, que em comparativa com o artesão e o 
trabalhador rural que dominavam todas as etapas do processo produtivo e eram donos dos 
instrumentos de produção, exercendo sua capacidade criativa, sendo um artista em seu 
trabalho; o homem moderno após a implantação do maquinário, a administração científica de 
Taylor, a cronoanálise da família Gilbreth e o surgimento das linhas de montagem de Ford, 
tornam-se o super especialista, em que um trabalhador fazia apenas uma tarefa, a mercê da 
correria da linha de montagem cuja velocidade oscilava aos sabores do gerente ou a do chefe 
de produção, formulando extremo impacto psicofisiológicos. Segundo Fromm Empresas 
vastamente centralizadas, como a divisão de trabalho radical, levam a uma organização de 
trabalho em que o indivíduo perde sua individualidade, em que se torna um parafuso a ser 
gasto na máquina (FROMM, 1995 p: 103). 

Com a famosa frase é necessário adaptar o homem a máquina , pode-se avaliar a 
forma com que eram projetados aos postos de trabalho, priorizando o posto e a máquina, para 
garantir produção, produtividade e qualidade, posteriormente adaptando homem sem uma 
avaliação prévia, associado a um ritmo de produção frenético, a um sistema autocrático de 
administração enfatizando os tempos e métodos, obrigando os trabalhadores há trabalhar 
várias horas por dia efetuando um único movimento sujeito á doenças por esforço repetitivo, 
tornando-se o especialista na tarefa, alienado ao restante do processo. 

O trabalho do homem modificou de uma forma radical com o passar dos tempos, 
sendo o instrumento de profundas transformações da ordem psicofisiológicas e sociais. 
Um trabalhador será mais produtivo na medida em que cada vez esteja mais satisfeito e 
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motivado no trabalho, essa satisfação e motivação dependem em grande parte das condições 
de trabalho em que ele desenvolve suas atividades e a forma em que ele participa na busca e 
solução aos problemas, existindo uma relação direta e estreita entre produtividade, satisfação 
e motivação. É indispensável a melhoria constante das condições de trabalho para que este 
seja realizado, de forma tal que as cargas provenientes da atividade que está sendo realizada 
ou que será realizada, não ultrapasse os limites do trabalhador. Assim, não haverá problemas a 
saúde, resultando em motivação e satisfação do indivíduo. 

Dentre dessas condições de trabalho está a postura que o trabalhador adota para 
realizar as atividades. A postura pode ser definida como a posição que o indivíduo assume no 
espaço em função de um equilíbrio estático ou dinâmico, usando para isso o sistema 
osteomusculo-esquelético no desempenho de funções. Igualmente a postura pode ser definida 
como o arranjo característico que cada indivíduo encontra para sustentar o seu corpo e utilizá-
lo na vida diária. É evidente a interação entre a postura estática e dinâmica. De fato, a postura 
é a organização no espaço dos diferentes segmentos corporais. Ela é o suporte da busca e das 
tomadas de informações para a ação do indivíduo. 

A manutenção de uma postura depende de muitos fatores entre os que se podem 
destacar os métodos de trabalho que ele aplica para a execução das tarefas; as características e 
dimensões dos postos de trabalho, ferramentas, e equipamentos; das condições ambientais 
(ruído, iluminação, altas ou baixas temperatura, vibração, etc.) em que o trabalhador trabalha, 
entre outras, portanto, quando melhores sejam as condições de trabalho, melhor será a postura 
que os trabalhadores irão a adotar. Do anterior pode-se inferir que existe uma relação direta e 
estreita entre condições de trabalho e postura no trabalho. 

De ser isto assim, então é necessário quando se realiza uma análise postural incluir 
todos os fatores que podem estar influindo para de forma integral serem analisados. 
É por isso a importância, não só de manter uma postura adequada, senão de realizar 
constantes pesquisas nesse campo para analisar nas diferentes atividades como repercute as 
condições dos postos de trabalho e quais seriam as medidas mais adequadas para em caso de 
riscos, melhorarem as condições existentes. 

Como se discute o termo de postura sempre veem na mente das pessoas, qual é a 
postura mais adequada que posso manter neste posto de trabalho para minimizar os problemas 
de saúde apresentados ou que poderia apresentar?. 

Segundo a Nota Técnica 060/2001 do Ministério de Trabalho e Emprego do Brasil A 
postura mais adequada ao trabalhador é aquela que ele escolhe livremente e que pode ser 
variada ao longo do tempo. A concepção dos postos de trabalho ou da tarefa deve favorecer 
a variação de postura, principalmente a alternância entre a postura sentada e em pé (MTE, 
2001). 

Do anterior se deriva que existe uma correlação direta e forte entre a postura que o 
trabalhador adota no trabalho e o tempo que ele permanece nessa postura, ou seja, relação 
postura-tempo de manutenção da postura. 

A apreciação do tempo de manutenção de uma postura deve levar em conta, por um 
lado, o tempo unitário de manutenção (sem possibilidades de modificações posturais) e, por 
outro, o tempo total de manutenção registrado durante a jornada de trabalho (MAIRIAUX, 
1992). 

Igualmente é importante destacar que uma postura é saudável na medida em que as 
pessoas possam mudar freqüentemente, ou seja, que permita uma alternância entre as posturas 
em pé e sentado, então do anterior se deduze a necessidade que as atividades laborais possam 
ser executadas de forma tal que permita a mudança de posturas quando o trabalhador precisar. 
Estudos realizados (CHAFFIN, 1987; PARNIAPOUR, 1990) têm demonstrado que a 
manutenção por tempo prolongado de uma postura é fator fundamental para o aparecimento 
de dores fundamentalmente na região lombar. 
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Unido ao anterior está o fato de quando o trabalhador adota posturas desequilibradas 

no trabalho que segundo Laville provoca o surgimento de sobrecarga no aparelho respiratório, 
problemas nas articulações fundamentalmente na coluna vertebral, edemas, varizes, estresse 
na musculatura e aumento da tensão ligamentar (LAVILLE, 1997). 

Observa-se, portanto, que de fato o mais importante, além de estabelecer condições no 
trabalho para que os postos, as ferramentas, maquinários, mobiliário em geral se adaptem as 
características antropométricas e psicofisiológicas da população que vai a utilizá-los para 
evitar flexões, extensões e rotações desnecessárias do tronco e pescoço evitando afetações na 
coluna dorsal, lombar e cervical, assim como desequilíbrio do corpo, permitir que o 
trabalhador mude de postura quando ele precisar. 

Igualmente quando os trabalhadores manipulam cargas pesadas ou quando realizam 
essa atividade de forma incorreta, aparecem momentos mecânicos na zona da coluna 
vertebral, concretamente na união dos segmentos vertebrais L5/S1 que dão lugar a estresse 
lombar. Das forças de compressão e torção que aparecem, é considerada a compressão do 
disco L5/S1 como a principal causa de risco de lombalgia (MTAS, 1998). Através de modelos 
biomecânicos e usando dados coletados em estudos sobre a resistência dessas vértebras, 
chegou-se a considerar uma força de 3,4 kN como força limite de compressão para a aparição 
de risco de lombalgia. 

No encontro desta situação está a Ergonomia que permite estudar, utilizando diferentes 
formas e vias, método e técnicas, as situações em que os trabalhadores se encontram e 
avaliando se as condições de trabalho são ou não adequadas, propondo medidas para sua 
eliminação ou minimização. 

Quando se analisa o universo de trabalho se observa que infelizmente existem muitas 
atividades em que estão presentes os riscos laborais, causadores de ocorrência de fatos 
desagradáveis como incidentes do trabalho, acidentes do trabalho e doenças profissionais. Um 
dos fatores de riscos que com maior freqüência se observam nas áreas de trabalho são as 
posturas inadequadas e os carregamentos de cargas excessivos. 

As atividades de metalurgia não estão livres da presença de riscos nos diferentes 
processos e, sobretudo aqueles riscos relacionados com posturas e carregamento de cargas 
manuais. As áreas de tratamento térmico em forno de banho de sal apresentam suas 
características. Este tipo de forno está basicamente constituído de uma câmara de 
aquecimento onde é posicionado o cadinho (semelhante a uma grande panela), onde é 
disposto o sal, que quando aquecida forma o banho, variando a temperatura de 580°C a 
1160°C, onde o trabalhador fica exposto muito próximo da fonte de calor.  

2 Objetivos  

2.1 Objetivo geral

 

Avaliar as posturas que os trabalhadores adotam durante o trabalho de tratamento 
térmico em fornos de sais.  

2.2 Objetivos específicos

  

Diagnosticar as condições atuais de trabalho nos fornos de banho de sal; 

 

Avaliar as condições posturais que os trabalhadores adotam para a realização das 
atividades; 

 

Propor medidas para melhorar a situação atual.  
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3 Materiais e métodos  

3.1 População e amostra 

O presente trabalho foi desenvolvido nas áreas de tratamento térmico em forno de 
banho de sal de uma empresa do Sul de Santa Catarina. Na área trabalham 9 trabalhadores que 
realizam as atividades em três turnos de trabalhos. Foi escolhida uma amostra que coincide 
com o 100% da população. O 87,5% da amostra (todos do sexo masculino) está trabalhando 
na atividade a mais de um ano, mas só o 25% recebeu capacitação para a atividade, sendo 
ganhos as habilidades e conhecimentos no dia-a-dia. A atividade dos trabalhadores demanda 8 
horas de trabalho por dia sem revezamento, o qual implica que não existe possibilidade de 
mudanças de atividade e, por conseguinte de posturas, a não ser as próprias da atividade.  

3.2 Procedimentos de estudo 

Para cumprir com os objetivos propostos na pesquisa os autores dividiram o trabalho 
em várias etapas. Em uma primeira etapa, depois que os autores deste trabalho se 
ambientaram na atividade, foi aplicada a técnica de observação direta para aprofundar no 
conhecimento dos problemas existentes e entrevistas semi-estruturadas para poder definir os 
aspectos que deveriam ser aprofundados. Igualmente foi elaborado e aplicado um questionário 
piloto para conhecer inicialmente os principais problemas que estavam incidindo na atividade. 

Em uma segunda etapa foi elaborado, a partir das experiências obtidas na etapa 
anterior, um questionário definitivo que permitisse detectar todos os aspectos de interesse da 
presente pesquisa. O questionário foi dividido em 4 partes: a primeira parte relacionava os 
dados demográficos, buscando traçar o perfil do universo a ser estudado; a segunda parte 
tratava dos dados ocupacionais objetivando conhecer as características gerais sobre o 
trabalho, aspectos organizacionais (divisão do trabalho, o número e a duração das pausas, 
trabalho em turnos, ritmo de trabalho, etc.); a terceira parte buscava conhecer sobre a 
atividade, ou seja, ferramentas que utilizam, qualidade das ferramentas, características das 
peças que são manipuladas, força ou peso manipulado, meios de proteção individual 
utilizados, sintomas de desconforto, regiões do corpo que apresentam dores, movimentos que 
com freqüência executa, critérios sobre a altura dos fornos, etc. e uma quarta parte dedicada 
as condições ambientais (térmica, ruído, iluminação, contaminação, ventilação), assim como o 
layout da instalação. 

Em uma terceira etapa foram reconhecidas e detectadas as diferentes posturas que os 
trabalhadores adotam para realizar a atividade, para o qual foram aplicadas as técnicas de 
observação direta, fotografia e filmagem. Dos resultados da aplicação destas técnicas foram 
determinadas as informações necessárias para a aplicação de métodos de avaliação. Foi 
aplicado o método de avaliação postural RULA utilizando o software que aparece na página 
da Osmond Ergonomics Workplace Solutions 
(http://www.ergonomics.co.uk/rula/ergo/index.html). Foram analisadas 81 posturas diferentes 
para cada membro superior, todas elas na área de fornos, tanto durante o aquecimento, 
tratamento de banho de sal e resfriamento. 

Em uma quarta etapa, considerando que devido fundamentalmente a layout existente o 
qual não garante um fluxo lógico para cada uma das operações que são realizadas, os 
trabalhadores têm que carregar cargas de forma manual durante longos percursos e durante 
tempos relativamente altos considerando o danoso que é o carregamento de cargas. Para 
comprovar se esses carregamentos eram ou não fontes de possíveis lesões para os 
trabalhadores, foi aplicado o método NIOSH. 

Posteriormente em uma quinta etapa foram analisados os resultados obtidos da 
aplicação das diferentes técnicas e foram propostas medidas para garantir reduzir os efeitos 

http://www.ergonomics.co.uk/rula/ergo/index.html
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que a situação atual está ocasionando.  

4 Resultados e discussão 

Da aplicação do questionário e das entrevistas se detectou que os trabalhadores já 
sofreram algum tipo de sintomas de desconforto motivado pelas condições de trabalho (figura 
1).           

Figura 1. Sintomas de desconforto. 
Como se pode observar na figura 1 o maior desconforto que os trabalhadores da área 

analisada manifestam apresentar são dores em diferentes partes do corpo onde o 87,5% 
apresentam essa dificuldade e a porcentagem que manifestou que não tinha dores as razões 
estão dadas pelo fato do pouco tempo que ele está na atividade (3 meses). As partes do corpo 
onde os trabalhadores apresentam dores se concentram fundamentalmente nos 
punhos/mãos/dedos, na região lombar, na região dorsal, antebraço, braços, pescoço e ombros. 

Quando se analisam as diferentes posturas que esses trabalhadores adotam se pode 
entender do por que das regiões onde eles apresentam dores. Na figura 2 se observa o uso de 
uma das ferramentas que os trabalhadores utilizam para colocar ou retirar as peças dos fornos 
quando em média as peças pesam como máximo 5 kg.               

Figura 2. Postura adotada pelo trabalhador para retiradas de peças com o garfo do forno de 
aquecimento. 

Uma dos problemas apontados pelos trabalhadores é a disparidade da altura dos fornos 
(distância desde o chão até a boca do forno) e a diferença do tamanho das peças. O garfo é 
utilizado como ferramenta que permite que os trabalhadores fiquem o mais longe possível do 
forno para minimizar os efeitos das altas temperaturas. Tudo isto motiva a que eles adotem 
posturas inadequadas das diferentes partes do corpo até, como acontece com bastante 
freqüência, extensão do tronco com rotação. 
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O 100% da amostra avaliou as condições ambientais (temperatura, umidade, ruído, 

contaminação ambiental, ventilação) de regular a ruim e que ainda devido fundamentalmente 
ao desconforto térmico, os equipamentos de proteção individual que são fornecidos pela 
entidade não são utilizados com freqüência. 

O layout e a qualidade do chão são também avaliados de regular e ruins. A situação do 
layout está dada fundamentalmente porque os fornos estão instalados atualmente sem 
obedecer nenhum fluxo lógico de qualquer dos processos que se desenvolvem na área, todo o 
qual implica que os trabalhadores tenham que percorrer grandes distâncias com carga 
obrigando-os a adotar posturas inadequadas, sobretudo uma tensão estática grande dos 
membros superiores para poder carregar esses pesos e levar para diferentes lugares. 
Igualmente na situação atual não existe espaço suficiente entre os fornos para que os 
trabalhadores possam se movimentar livremente o que, além de aumentar a distância a 
percorrer, é uma situação de riscos de acidentes do trabalho. 

Motivado fundamentalmente pelo layout atual e pelas características das ferramentas 
que são utilizadas no processo, existe derramamento constante de sais o qual provoca 
acúmulo desta substância levando a irregularidades do chão o que implica possibilidades 
maiores de escorregões dos trabalhadores e aumento da fricção, elemento este negativo para a 
utilização dos carrinhos de transportação interna. 

Quando pesquisados sobre a força exercida pelos trabalhadores para a realização da 
atividade observa-se que segundo os resultados da aplicação do questionário o 100% realiza 
força com tudo o corpo entre média e muito grande e quando analisado por parte do corpo se 
observa igual situação quando se trata de ambas as mãos, ambos os braços, tronco e pernas. 
Esta situação condiz com as dores que eles apresentam. Da mesma forma o 100% considera 
as condições de trabalho na área de regular e ruim destacando-se entre elas as altas 
temperaturas, umidade, organização da área. 

O método Rula foi aplicado a 81 posturas diferentes de cada membro superior para 
conhecer se existia diferença fundamental em ambas as partes do corpo quando da execução 
da atividade ou qual dos dois membros estava mais carregado e determinar igualmente se as 
posturas são ou não inadequadas para o trabalhador. 

Quando analisada a situação (figura 3) com relação ao membro superior direito se 
observa que o 100% das posturas precisavam de mudanças ergonômicas, já que o 26% estão 
no nível 2, o 50,6% no nível 3 e o 23,4% no nível 4 todo o qual mostra que as posturas 
adotadas são inadequadas e que existe uma relação direita entre elas e as dores manifestadas 
pelos trabalhadores. Quando aplicado o Rula considerando só o membro superior esquerdo 
observa-se que o 27,2% se encontram no nível 2, o 55,5% no nível 3 e o 17,3% no nível 4. 
Quando analisados ambos os membros se observa que não existem diferenças significativas 
enquanto a avaliação postural.             

Figura 3. Resultados da avaliação postural pelo método Rula. 

 



XIII SIMPEP  Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006.  

7

 
Como muitos dos movimentos que os trabalhadores realizam estão envolvidos o 

carregamento manual de cargas foi decidido aplicar o método NIOSH para conhecer se existe 
ou não risco de lesão nos trabalhadores. Foram analisados 28 carregamentos com o uso do 
garfo para colocação e retirada das peças de até 5 kg dos fornos e com o uso da barra de ferro 
com peças de até 25 kg. Observou-se que o 53,6% dos carregamentos manuais analisados 
apresentam chances moderada e grande de lesão o qual está em consonância com o obtido 
quando da aplicação do método Rula. 

Para solucionar os problemas detectados na área os autores da presente pesquisa 
propõem as seguintes medidas: 

 

recomendar um novo layout que garanta uma diminuição dos percursos que atualmente 
são realizados pelos trabalhadores. Depois de analisadas as diferentes situações, foi 
proposto um novo layout que garante uma redução de 430 m no percurso total dos 
trabalhadores durante um dia de trabalho, aumentando igualmente os espaços entre os 
diferentes fornos; 

 

eliminar a utilização dos garfos e as barras de ferro como ferramentas na atividade; 

 

propor a utilização de um gabarito que permita colocar as peças penduradas nele na área 
de preparação e com o auxílio de talha elétrica, carregar e descarregar com fornos. Essa 
medida implicará que os esforços físicos que atualmente são realizados pelos 
trabalhadores e as posturas que eles adotam como conseqüência desse esforço, deixarão de 
existir; 

 

as três medidas anteriores vão a permitir que quando retiradas as peças dos fornos elas 
possam permanecer durante um tempo determinado fora deste para permitir escorrer a sal 
o que levará a uma economia deste produto e a evitar que seja derramado no chão como 
acontece atualmente; 

 

Colocar todos os fornos a uma altura de 80 cm desde o chão até a boca dele.  

5 Conclusões 

Chegou-se a conclusão, depois de realizadas as diferentes análises, que as condições 
de trabalho na área analisada não são adequadas e representam um risco para a saúde dos 
trabalhadores por: 

 

As condições do layout atual possibilitam que os trabalhadores não possuam o espaço 
necessário entre os fornos para realizar suas atividades o que levaria a dotar posturas 
inadequadas durante as cargas e descargas dos fornos; 

 

Igualmente pelas características do layout atual os trabalhadores que tem que percorrer 
grandes distâncias com peças que leva em muitos casos a uma contração estática dos 
membros superiores; 

 

Devido a esse percurso existe derramamento constante de sais no chão que motivam 
irregularidades que contribuem a dificultar a locomoção dos trabalhadores com as peças. 
Esse derramamento provoca aumento de resíduos de sais que deverão ser tratados, além 
de provocar a compra de sais para substituir aquela que se perde como resíduos, o qual 
aumenta os gastos da entidade; 

 

O 100% das posturas analisadas com a participação do membro superior direito e 
esquerdo são de riscos para os trabalhadores e necessitam serem melhoradas. Ainda um 
23,4% das posturas com a participação do membro direito e um 27,2% do esquerdo 
precisam de mudanças imediatas. 

 

O 53,6% das posturas analisadas quando se trata de carregamento de cargas se 
consideram que representam riscos de lesão para os trabalhadores. 
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As condições atuais da área fundamentalmente o que se refere ao layout e as condições 
do chão não são adequadas e são motivos de forças desnecessárias exercidas pelos 
trabalhadores durante a transportação de peças. 

 
As condições ambientais não garantem a realização adequada da atividade 
fundamentalmente pelas altas temperaturas. 
Resumindo, pode considerar que a atividade analisada precisa de uma intervenção 

ergonômica urgente que modifique as condições atuais.  
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