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1. INTRODUÇÃO  

Ergonomia é a disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre seres 

humanos e outros elementos de um sistema, e também é a profissão que aplica teoria, princípios, 

dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral de 

um sistema. Esta é a definição adotada pela Associação Internacional de Ergonomia 

(International Ergonomics Association - IEA) em 2000. 

Os ergonomistas contribuem para o projeto e avaliação de tarefas, trabalhos, produtos, 

ambientes e sistemas, a fim de torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e 

limitações das pessoas. (IEA, 2000). 

A Associação Internacional de Ergonomia divide a ergonomia em três domínios de 

especialização. São eles: 

Ergonomia Física: que lida com as respostas do corpo humano à carga física e psicológica. 

Tópicos relevantes incluem manipulação de materiais, arranjo físico de estações de trabalho, 

demandas do trabalho e fatores tais como repetição, vibração, força e postura estática, 

relacionada com lesões músculo-esqueléticas. 

Ergonomia Cognitiva: também conhecida engenharia psicológica, refere-se aos processos 

mentais, tais como percepção, atenção, cognição, controle motor e armazenamento e recuperação 

de memória, como eles afetam as interações entre seres humanos e outros elementos de um 

sistema. Tópicos relevantes incluem carga mental de trabalho, vigilância, tomada de decisão, 

desempenho de habilidades, erro humano, interação humano-computador e treinamento. 

Ergonomia Organizacional: ou macroergonomia, relacionada com a otimização dos sistemas 

socio-técnicos, incluindo sua estrutura organizacional, políticas e processos. Tópicos relevantes 

incluem trabalho em turnos, programação de trabalho, satisfação no trabalho, teoria 

motivacional, supervisão, trabalho em equipe, trabalho à distância e ética. 

A ergonomia baseia-se em muitas disciplinas em seu estudo dos seres humanos e seus 

ambientes, incluindo antropometria, biomecânica, engenharia, fisiologia e psicologia. 

Também é a qualidade da adaptação de um dispositivo a seu operador e à tarefa que ele 

realiza. A usabilidade se revela quando os usuários empregam o sistema para alcançar seus 

objetivos em um determinado contexto de operação (Cybis, Betiol & Faust, 2007). Pode-se dizer 

que a ergonomia está na origem da usabilidade, pois quanto mais adaptado for o sistema 

interativo, maiores serão os níveis de eficácia, eficiência e satisfação alcançados pelo usuário 

durante o uso do sistema. 

2. OBJETIVOS 

Esse trabalho tem por objetivo, salientar a importância da aplicação de métodos 

desenvolvidos pelo estudo da ergonomia, tendo em vista os diversos benefícios obtidos a favor 

de operários, bem como aos lideres e administradores de equipes que os adotarem.  
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3. HISTÓRICO DA ERGONOMIA 

3.1 – ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

 

 Desde a pré-história a Ergonomia já estava presente. O homem pré-histórico, ao fixar na 

ponta de uma vara uma lasca de pedra afiada para facilitar a caça de uma forma mais confortável, 

segura e eficaz estava inconscientemente realizando ergonomia. Quando se posicionavam galhos ou 

troncos de árvores sob rochas ou outros obstáculos, como alavancas, ali estava a Ergonomia. 

 

 Em 1949, na Inglaterra, o termo ergonomia foi oficializado pelo engenheiro inglês Murrell 

ao criar a primeira sociedade de ergonomia do mundo: a Ergonomic Research Society. No entanto, 

o termo Ergonomia teve origem em 1857, quando o polonês W. Jastrzebowski intitulou um de seus 

trabalhos como "Esboço da Ergonomia ou Ciência do trabalho baseada sobre as verdadeiras 

avaliações das ciências da natureza".  

A ergonomia teve seu reconhecimento científico e desenvolveu-se em função dos avanços 

tecnológicos do século XX, principalmente após a 2ª guerra mundial, quando as incompatibilidades 

entre o progresso humano e o progresso técnico exacerbaram-se. Os equipamentos militares (aviões 

mais velozes, radares, submarinos e sonares) exigiam dos operadores decisões rápidas e complexas 

em situações críticas de combate. A guerra solicitou e produziu máquinas novas e complexas, 

inovações essas, que não corresponderam ao que delas se desejava porque, na sua concepção, não 

foram tomadas em consideração, as características e as capacidades humanas. 

 Segundo Hendrick (1993), a Ergonomia teve várias fases: 

 Ergonomia de Hardware ou Tradicional - concentrou os estudos nas características 

(capacidades e limites) físicas e perceptivas do ser humano e na aplicação dos dados no 

design de controles, displays e arranjos de interesse militar. 

 Ergonomia do Meio Ambiente - tem o interesse de compreender melhor a relação do ser 

humano com seu meio ambiente (natural ou construído). Preocupa-se com efeitos de 

temperatura, ruído, vibração, iluminação e aerodispersóides. 

 Ergonomia de Software ou Cognitiva - lida com questões de processamento de informação. 

Seu campo de trabalho é fortalecido pela informatização de processos e produtos, que exige, 

cada vez mais, uma Ergonomia de interface com o usuário. 

 Macro ergonomia - enfatiza a interação entre os contextos organizacional e psicossocial de 

um sistema. Diferencia-se das demais fases por priorizar o processo participativo. Isto 

garante que a intervenção ergonômica tenha um melhor resultado, reduzindo a margem de 

erros de concepção e que as modificações tenham melhor aceitação por parte dos 

trabalhadores. 

A Ergonomia embora não seja uma descoberta deste século vem sendo uma "ferramenta"       

amplamente utilizada por profissionais de diversas áreas que querem agregar funcionalidade aos 

seus projetos e contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas. 
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3.2 - DIFUSÃO DA ERGONOMIA NO MUNDO 

 Tal como nos diz Chapanis [Um dos fundadores da Ergonomia], na sua importante lição 

sobre Engenharia, "as máquinas não lutam sozinhas". Foi, pois, nos meios militares britânicos, 

que a Ergonomia teve o seu grande incremento, com a criação de um grupo de estudos sobre a 

capacidade produtiva dos trabalhadores nas fábricas de munições (Health of Munitions Workers 

Committee).  

Vivia-se um momento dúbio: por um lado, existia uma grande necessidade de aumentar a 

produção de armas e de munições; por outro, existia uma escassa mão-de-obra, pelo fato da maior 

parte do operariado se encontrar na guerra. 

A partir do início da década de 50, com a criação, na Inglaterra, da Ergonomics Research 

Society, a Ergonomia começou a sua expansão no mundo industrializado, desenvolvendo-se, assim, 

o interesse pelos problemas inerentes ao trabalho humano. 

Entre 1960 e 1980 assistiu-se a um rápido crescimento e expansão da Ergonomia para além 

das fronteiras militares, pois o meio industrial tomou consciência da importância da Ergonomia na 

concepção dos produtos e dos sistemas de trabalho (equipamentos, ferramentas, ambiente físico, 

ambiente químico, organização do trabalho, etc.). 

Mais tarde, a Ergonomia foi aplicada com o objetivo de otimizar o trabalho humano. Os 

primeiros estudos centraram-se no aperfeiçoamento das máquinas, às quais os trabalhadores se 

tinham de adaptar, algumas vezes à custa de uma longa e difícil aprendizagem. No entanto, com o 

aumento da complexidade e dos custos das máquinas, e simultaneamente, com a imposição do valor 

da vida humana, surgiu a preocupação de:  

 conceber máquinas adaptadas ao homem; 

 criar condições de realização do trabalho mais adaptadas às características humanas, do 

ponto de vista antropométrico, biomecânico, fisiológico, psicológico, de formação, de 

competência, etc. 

Nesta evolução, alguns países europeus fundaram a Associação Internacional de Ergonomia, 

para congregar as várias Sociedades de Fatores Humanos e de Ergonomia que foram surgindo.  

A Ergonomia continuou a crescer a partir dos anos 80, particularmente, devido às novas 

tecnologias informatizadas. A tecnologia informatizada propiciou novos desafios à Ergonomia. Os 

novos dispositivos de controlo, a apresentação de informação por écran e, sobretudo, os impactos da 

nova tecnologia sobre o homem constituem áreas de análise e de intervenção para o ergonomista. 

 

3.3 - ERGONOMIA NO BRASIL: 

 A ergonomia no Brasil começou a ser evocada na USP, nos anos 60 pelo Prof. Sergio Penna 

Khel, que encorajou Itiro Iida a desenvolver a primeira tese brasileira em Ergonomia, a Ergonomia 

do Manejo.Também na USP, Ribeirão Preto, Paul Stephaneek introduzia o tema na 

Psicologia.Nesta época, no Rio de Janeiro, o Prof. Alberto Mibielli de Carvalho apresentava 

Ergonomia aos estudantes de Medicina das duas faculdades mais importantes do Rio, a Nacional 

(UFRJ) e a ciências Médicas (UEG, depois UERJ); O Prof. Franco Seminério falava desta 

disciplina, com seu refinado estilo, aos estudantes de Psicologia da UFRJ. O  maior impulso se deu  

na COPPE, no início dos anos 70, com a vinda do Prof. Itiro Iida para o Programa de Engenharia de 
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Produção, com escala na ESDI/RJ. Além dos cursos de mestrado e graduação, Itiro organizou 

com Collin Palmer um curso que deu origem ao primeiro livro editado em português. 

3.3.1 – ABERGO: 

 A ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia, é uma associação sem fins lucrativos 

cujo objetivo é o estudo, a prática e a divulgação das interações das pessoas com a tecnologia, a 

organização e o ambiente, considerando as suas necessidades, habilidades e limitações. A 

ABERGO é a responsável pelo SisCEB, Sistema de Certificação do Ergonomista Brasileiro, que é 

um conjunto de normas e procedimentos que tem como objetivo certificar pessoas, equipes e 

empresas prestadoras de serviços de Ergonomia com a garantia de assegurar a competência técnica 

para o fornecimento de tais serviços aos seus clientes. 

  

3.4 - LEGISLAÇAO: 

 

 A Norma Regulamentadora 17 relativa à Ergonomia visa a estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 
A atual redação da Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia foi estabelecida pela Portaria nº 3.751, 

de 23 de novembro de 1990. 

O Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2000, realizou treinamentos para auditores-fiscais 

do trabalho com especialização em Saúde e Segurança no Trabalho em todo o País, analisando a 

aplicação desta Norma pela fiscalização. Nesses cursos, verificou-se uma ampla diversidade de 

interpretação, o que representa um obstáculo à efetiva implantação da Norma. 

 Abaixo a legislação em vigor: 

3.5-NR17 -ERGONOMIA (117.000-7) 
 

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

17.1.1. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte 

e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de 

trabalho e à própria organização do trabalho. 

17.1.2. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 

dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma 

abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nesta Norma 

Regulamentadora. 

17.2. Levantamento, transporte e descarga individual de materiais. 

17.2.1. Para efeito desta Norma Regulamentadora: 

http://www.abergo.org.br/
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17.2.1.1. Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é 

suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a deposição da 

carga. 

17.2.1.2. Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira 

contínua ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas. 

17.2.1.3. Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a 18 (dezoito) anos 

e maior de 14 (quatorze) anos. 

17.2.2. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um 

trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. (117.001-5 / I1) 

17.2.3. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não os 

leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que 

deverá utilizar com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. (117.002-3 / I2) 

17.2.4. Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, deverão ser usados 

meios técnicos apropriados. 

17.2.5. Quando mulheres e trabalhadores jovens foram designados para o transporte manual 

de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os 

homens, para não comprometer a sua saúde ou sua segurança. (117.003-1 / I1) 

17.2.6. O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes 

sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser executados de forma 

que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não 

comprometa a sua saúde ou sua segurança. (117.004-0 / I1) 

17.2.7. O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de ação 

manual deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja 

compatível com sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou sua segurança. (117.005-

8 / I1) 

17.3. Mobiliário dos postos de trabalho. 

17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho 

deve ser planejado ou adaptado para esta posição. (117.006-6 / I1) 

17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, 

escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 

visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, 

com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento; (117.007-4 / 

I2) 

() ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; (117.008-2 / I2) 
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c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação 

adequados dos segmentos corporais. (117.009-0 / I2) 

17.3.2.1. Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além dos requisitos 

estabelecidos no subitem. 

17.3.2 os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento 

e dimensões que possibilitem fácil alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes 

do corpo do trabalhador em função das características e peculiaridades do trabalho a ser executado. 

(117.010-4 / I2) 

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos  de  trabalho  devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto: 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; (117.011-2 / I1) 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; (117.012-0 / I1) 

c) borda frontal arredondada; (117.013-9 / I1) 

d) encosto  com  forma   levemente  adaptada  ao  corpo  para  proteção  da  região lombar. 

(117.014-7 / I1) 

17.3.4. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da 

análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao 

comprimento da perna do trabalhador. (117.015-5 / I1) 

17.3.5. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser 

colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os 

trabalhadores durante as pausas. (117.016-3 / I2) 

17.4. Equipamentos dos postos de trabalho. 

17.4.1. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados 

às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

17.4.2. Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, datilografia ou 

mecanografia deve: 

a) ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado proporcionando 

boa postura, visualização e operação, evitando movimentação freqüente do pescoço e fadiga visual; 

(117.017-1 / I1) 

b) ser utilizado documento de fácil legibilidade sempre que possível, sendo vedada a 

utilização do papel brilhante, ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento. (117.018-0 / I1) 

17.4.3. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de 

vídeo devem observar o seguinte: 
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a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à 

iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de 

visibilidade ao trabalhador; (117.019-8 / I2) 

b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de 

acordo com as tarefas a serem executadas; (117.020-1 / I2) 

c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as 

distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais; (117.021-0 / 

I2) 

d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável. (117.022-8 / I2) 

17.4.3.1. Quando os equipamentos de processamento eletrônico de dados com terminais de 

vídeo forem utilizados eventualmente poderão ser dispensadas as exigências previstas no subitem 

17.4.3 observada a natureza das tarefas executadas e levando-se em conta a análise ergonômica do 

trabalho. 

17.5. Condições ambientais de trabalho. 

17.5.1. As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

17.5.2. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação 

intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de 

desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de 

conforto: 

a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada 

no INMETRO; (117.023-6 / I2) 

b) índice de temperatura efetiva entre 20ºC (vinte) e 23ºC (vinte e três graus centígrados); 

(117.024-4 / I2) 

c) velocidade do ar não-superior a 0,75m/s; (117.025-2 / I2) 

d) umidade relativa do ar não-inferior a 40 (quarenta) por cento. (117.026-0 / I2) 

17.5.2.1. Para as atividades que possuam as características definidas no subitem 17.5.2, mas 

não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas na NBR 10152, o nível de 

ruído aceitável para efeito de conforto será de até 65 D.B. (A) e a curva de avaliação de ruído (NC) 

de valor não-superior a 60 D.B. 

17.5.2.2. Os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos de 

trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na 

altura do tórax do trabalhador. 

17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, 

geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. 
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17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. 

17.5.3.2. A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar 

ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. 

17.5.3.3. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são 

os valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO. 

(117.027-9 / I2) 

17.5.3.4. A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve ser feita 

no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de luxímetro com fotocélula 

corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função do ângulo de incidência. (117.028-7 / 

I2) 

17.5.3.5. Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 17.5.3.4, 

este será um plano horizontal a 0,75m (setenta e cinco centímetros) do piso. 

17.6. Organização do trabalho. 

17.6.1. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores  à natureza do trabalho a ser executado. 

17.6.2. A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração, no 

mínimo: 

a) as normas de produção; 

b) o modo operatório; 

c) a exigência de tempo; 

d) a determinação do conteúdo de tempo; 

e) o ritmo de trabalho; 

f) o conteúdo das tarefas. 

17.6.3. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, 

ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, deve 

ser observado o seguinte: 

a) todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e 

vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos 

trabalhadores; (117.029-5 / I3) 

b) devem ser incluídas pausas para descanso; (117.030-9 / I3) 
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c) quando do retorno do trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 

(quinze) dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção 

vigente na época anterior ao afastamento. (117.031-7 / I3) 

17.6.4. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, deve-se, salvo o disposto em 

convenções e acordos coletivos de trabalho, observar o seguinte: 

a) o empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores 

envolvidos nas atividades de digitação, baseado no número individual de toques sobre o teclado, 

inclusive o automatizado, para efeito de remuneração e vantagens de qualquer espécie; (117.032-5 / 

I3) 

b) o número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8 

(oito) mil por hora trabalhada, sendo considerado toque real, para efeito desta NR, cada movimento 

de pressão sobre o teclado; (117.033-3 / I3) 

c) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de 5 

(cinco) horas, sendo que, no período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer 

outras atividades, observado o disposto no art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, desde 

que não exijam movimentos repetitivos, nem esforço visual; (117.034-1 / I3) 

d) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 (dez) 

minutos para cada 50 (cinqüenta) minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de 

trabalho; (117.035-0 / I3) 

e) quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 

(quinze) dias, a exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser iniciado em 

níveis inferiores do máximo estabelecido na alínea "b" e ser ampliada progressivamente. (117.036-8 

/ I3) 

4. ERGONOMIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 A construção civil é estruturada de modo a conseguir altos níveis de produtividade, para isso 

há a necessidade de se otmizar os sistemas de produção, diminuir os custos, e acima de tudo 

integrar cada vez mais o homem com o seu trabalho.Esta busca incessante por produtividade faz 

com que os trabalhadores precisem aumentar sua produtividade, em troca de maiores salários. Tal 

aumento de produtivadade muitas vezes ocorre de forma desordenada,pois proporcionalmente ao 

aumento da quantidade de trabalho, estão os riscos de desenvolvimento de doenças ocupacionais. O 

trabalho todo é de forma manual, o que força o operário a exercer um grande esforço físico, além de 

posturas inconvenientes e ruídos excessivos contribuem para piorar as condições de trabalho. 

 

 

Os riscos mais frequentes na construção civil são: 

 levantamento e transporte manual de peso; 

 postura imprópria; 

 jornada de trabalho. 
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As consequências para tais riscos são: 

 

 fadiga; 

 patologias na coluna do trabalhador; 

 perda de produtividade; 

 incidência de erros na execução; 

 absenteísmo; 

 doenças ocupacionais; 

 dores físicas. 

 Com a continuação de tarefas inadequadas ergonomicamente pro um período de tempo 

muito grande há a possibilidade do operário ter de interromper suas atividades periodicamente ou 

até em definitivo. 

 Diversos estudos realizadas apontaram para as principais funções na construção 

civil(pedreiro,carpinteiro e ferreiro) quais são os principais riscos ergonomicos em suas tarefas. 

Para as atividades dos pedreiros os principais riscos são: 

 

 postura inadequada quando executa a mistura da massa; 

 carregamento de cimento ou carros-de-mão abastecidos de peso excessivos; 

 movimentos repetitivos para retirar o concreto do carro-de-mão e coloca-lo no local 

da concretagem; 

 ruídos elevados, acima dos limites adequados, devido a betoneira; 

 vibração excessiva quando utilizado o vibrador para adensamento do concreto por 

tempo excessivo. 

 

 Para carpinteiros os principais riscos são: 

 

 peso excessivo de compensados, que precisam ser carregados para o local de 

montagem; 

 ruído excessivo na utilização de serras elétricas. 

 

 Para ferreiros os riscos são: 

 

 movimentos repetitivos de grande intensidade na armação de ferragens, onde os 

trabalhadores precisavam torcer o punho; 

 postura inadequada para a armação de ferragens. 

 carregamento de peso excessivo 

 

 A intervenção ergonômica na construção civil se torna mais complicada que em outras 

industrias. Alguns fatores que contribuem para tal situação são: o local de trabalho é mudado todo 

dia; há grande rotatividade dos trabalhadores; muitos trabalhadores são contratados por empreiteiras 

e os proprietários da obra alegam não terem condições de contratarem um especialista na área de 

ergonomia. 

 Em geral, o trabalho na construção civil é um trabalho penoso, e exige algumas posturas que 

desafiam a ergonomia, mas a intervenção ergonômica é possível e necessária, visto que melhora 

diretamente a eficiência e a produtividade dos trabalhadores.  Existem quatro tipos de 

intervenção da ergonomia na construção: 

 mudanças nos materiais de trabalho; 

 mudanças nas ferramentas e equipamentos; 

 mudanças nos métodos e organização do trabalho; 

 treinamento e programas de exercício. 
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 Para a realização de uma intervenção ergonômica adequada no canteiro de obra é necessária 

inicialmente a realização da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) que tem como objetivo a 

melhoria efetiva das condições de trabalho, o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o 

aumento da qualidade do produto final .  

 Com a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) é possível identificar as falhas do sistema 

produtivo e propor recomendações visando às melhorias necessárias. Portanto a adequação 

ergonômica do local de trabalho, de acordo com as normas regulamentadoras e legislação vigente, é 

um modo de garantir a segurança e o bem-estar do trabalhador, aumentando a sua satisfação e 

produtividade. 

 Segundo a NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) todos os trabalhadores da 

construção civil devem receber treinamentos admissionais e periódicos, buscando garantir a 

realização de suas atividades com segurança. Este treinamento deve conter: 

•Informações sobre as condições e ambiente de trabalho;  

•Riscos relativos às tarefas realizadas;  

•Uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);  

•Informações sobre os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) existentes no canteiro de obra.  

 A intervenção ergonômica, como já foi dito, deve ainda compreender mudanças físicas e 

organizacionais no local de trabalho. Pois quando o trabalho é realizado de maneira inadequada 

afeta diretamente a saúde do trabalhador, através de diversas doenças músculo-esqueléticas 

(músculos e articulações). Mas, quando os fatores que prejudicam uma boa ergonomia são 

eliminados o risco de ocorrência de lesões é minimizado. 

 

 

5. Sugestões de correções ergonômicas 

5.1 No ambiente laboral 

a) Proporcionar maior integração entre os trabalhadores; 

b) Instruções sobre saúde e segurança no trabalho; 

c) Instalação de pausas regulares para recuperação física; 

d)Organização e limpeza do canteiro de obras, minimizando os deslocamentos e 

proporcionando que estes estejam livres de obstáculos; 

e) Melhoria nos sanitários e cozinha, retirando o material de construção desta instalação; 

 

5.2 No posto de trabalho 

a) Posicionamento dos materiais em frente aos trabalhadores, evitando o uso de torções de 

coluna; 
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b) Proporcionar plataforma para colocação de materiais, evitando as inclinações de coluna 

durante o trabalho em pé; 

c) Disponibilizar uma banqueta para evitar que o obreiro ajoelhe-se no chão, durante as etapas 

iniciais do levantamento de paredes; 

d) Proporcionar a utilização de colheres de pedreiro com cabo ergonômico, evitando desvios 

forçados de punho ou ação compensatória dos cotovelos e ombros; 

e) Utilização de tijolos menores, mais leves minimizando a carga ofertada aos membros 

superiores; 

Avaliação do Risco Ergonômico do Trabalhador da Construção Civil durante a Tarefa do 

Levantamento de Paredes. 

 

6. CONCLUSÕES 

 Mesmo que  inconscientemente, todos nós praticamos ergonomia ao adaptar qualquer 

ferramenta ou praticidade em nossa rotina. Com a crescente disputa pela produtividade entre 

empresas e prestadores de serviços, cada vez mais se faz necessária a preocupação com a 

praticidade e o bem estar do trabalhador na realização de sua atividade, uma vez que isso pode 

tornar seu serviço menos estressante aumentando assim sua funcionalidade além de diminuir os 

riscos de acidente.  

 Tendo em vista que o canteiro de obras pode ser um ambiente de certa forma hostil. 

Percebe-se então a grande necessidade do aprimoramento de equipamentos e técnicas para diversas 

áreas de atuação profissional, principalmente na construção civil, onde trabalhadores estão expostos 

aos mais diversos riscos ocupacionais, seja simplesmente por carregar peso, trabalhar em alturas de 

risco ou utilizar equipamentos pesados. E é para isso que existe a ergonomia, a qual é o estudo da 

interação do homem, suas ferramentas e seu ambiente de trabalho. 
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