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Resumo 
 
                   A biomecânica operacional estuda a interação física do 
trabalhador com seus instrumentos e a ergonomia é o estudo do 
relacionamento do homem e seu trabalho, trazem assim benefícios para a 
saúde do trabalhador, podemos dizer que a biomecânica operacional esta 
diretamente ligada à ergonomia, pois através das duas pode-se dizer que 
estaremos criando uma maior interação deste trabalhador com seu 
instrumento de trabalho, aumentado sua performance conseqüentemente 
sua produtividade. Neste trabalho basicamente existiram apenas duas 
análises de  postura do trabalhador, em pé sem manuseio de cargas e em 
pé manuseando cargas. Estas, no entanto podem apresentar-se como 
fatores de risco para as queixas de dores. Diante desta premissa este 
estudo teve como objetivo a avaliação, orientação à prevenção do risco 
ergonômico. Para isso foram analisados trabalhadores do setor de 
classificação e prensagem de uma empresa de reciclagem de plástico, 
sendo que na sua maioria  tratava-se de mulheres de meia idade. Este artigo 
revelou que não se pode considerar apenas o tipo de postura para 
questionar a existência do nexo causal entre o tipo de trabalho e a dor, 
mostrando que a etiologia das dores pode ser multifatorial, existindo diversos 
aspectos que podem contribuir para isso. 
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Abstract 
 

         The Operational Biomechanics studies the physical interaction 
between the worker with his tools, and the Ergonomics is the study of the 
relationship between the man and his work, leading to benefits to the worker 
health. So, one can say that the Operational Biomechanics is directly on to 
the Ergonomics as by applying both sciences together it will be created a 
better interaction between the worker and his work tools. This improves his 
performance and productivity. In this article it was done basically two worker 
position analysis: the worker in foot without load manuscript and in foot 
handling loads. These two situations can lead to possible complains of pain. 
Based on this premise, this study has as objective to evaluate and guide the 
prevention to ergonomic risks. To accomplish it, we analyzed workers from 
the pressing and trying sections of a plastic recycling unit, the majority 
consisting of middle-age women. The present study shows that one can not 
consider only the worker position to state a causal nexus between the work 

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



type and the pain, already that the etiology of the same one can be 
multifactorial, existing several aspects which can contribute to the pain. 
 
 
1. Introdução 
 
                 Segundo Chaffin & Anderson apud Salvendy (1997) a 
biomecânica operacional é o estudo da interação física dos trabalhadores 
com seus instrumentos, máquina e materiais para aumentar o desempenho, 
enquanto minimiza os riscos de lesões músculo-esqueléticas. Para Iida 
(1990) a biomecânica operacional analisa basicamente a questão de 
posturas corporais no trabalho e aplicação de forças, as quais estão 
relacionadas ao tipo de trabalho muscular (estático e dinâmico) ao tipo de 
alavanca existente no corpo humano na execução dos movimentos.  
                 Os esforços dinâmicos estão relacionados aos deslocamentos, 
transporte de cargas e à utilização de escadas. Já os esforços estáticos 
podem ser por sustentação de carga pesada ou por adoção de posturas 
incômodas e com restrição de movimentos, podendo ocasionar lesões 
articulares e no disco vertebral. 
                 O mesmo autor define que ergonomia é o estudo da adaptação do 
trabalho ao homem. O trabalho aqui tem uma acepção bastante ampla, 
abrangendo não apenas aqueles executados com máquinas e 
equipamentos, utilizados para transformar os materiais, mas também toda a 
situação que ocorre o relacionamento entre o homem e uma atividade 
produtiva. 
                  Gradjean (1997) demonstrou que a posição sentada aumenta a 
pressão intradiscal, elevando o risco de hérnia de disco intervertebral. 
Segundo Marras (1997), cargas na coluna são sempre maiores na posição 
sentada que na posição em pé, devido aos elementos posteriores da coluna 
vertebral que formam uma carga ativa quando em pé. No entanto na posição 
sentada não há destes elementos de força antigravitacional, permitindo 
assim que os discos intervertebrais recebam uma carga maior. 
 
2. METODOLOGIA       
 
                       Para a realização deste estudo foi avaliada a postura dos 
operadores e suas reclamações de dores em relação ao seus postos de 
trabalho, tanto para o operador de prensa hidráulica quanto para o operador 
de esteira de classificação, sendo: 12 operadores de esteira de classificação 
na posição em pé e sem manuseio de carga e 06 operadores de prensa 
hidráulica na posição em pé com manuseio de carga. Coletaram-se ainda 
aspectos relativos à atividade laboral dos indivíduos (postura adotada, 
jornada de trabalho, tempo de profissão), afim de tentar estabelecer alguma 
relação entre doenças do trabalho exercido e as interações que deverão ser 
propostas.  
 O universo do estudo foi constituído pelos operadores de 
esteiras de classificação e da prensa hidráulica para o reaproveitamento e 
reciclagem de plástico de uma usina de reciclagem localizada em São João 
da Boa vista interior do Estado de São Paulo. A população estudada era 
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composta de 18 mulheres, operadoras destas tarefas, número este que 
corresponde a 100% dos operadores de esteira e prensa desta empresa.    
 Foram utilizados: - prensa hidráulica: modelo Ms25 nas 
seguintes especificações técnicas: Capacidade de Força Prensagem: 25 
Toneladas, Capacidade do motor (220/380V): 20 CV, Comprimento: 1200 
mm, Profundidade: 750 mm, Altura: 3600 mm, Peso aproximado: 1500 Kg, 
Cilindro Hidráulico: 5,5”, Percurso do cilindro: 1400 mm, Capacidade do 
reservatório de óleo: 80 litros, Espessura da chapa traseira: 1/4”, Espessura 
da chapa lateral: 3/16”, Viga I de 6”, Ferro U de 3” e 4”, Comando elétrico: 
Liga/Desliga – Manualmente, Especificação do Fardo, Comprimento 
1100mm / Largura 600mm / Altura 1000mm, Capacidade/dia: 4100kg 
papelão / 2900kg pet / 6800kg plástico mole. 
- Esteira de classificação: Modelo EH-4, nas seguintes especificações 
técnicas: potência de 2,5 cv, comprimento de 4 metros, Largura de 1000 
mm, altura máxima de 1200 mm, altura mínima de 800 mm, lona em PVC e 
borracha lisa. 
 
 
TÉCNICA E MEDIÇÕES: 
 
                       Para chegarmos em um resultado satisfatório, foram colhidas 
algumas medições dos trabalhadores, para que através das medidas ideais 
sugeridas por Iida (1990), e comparada com as medidas dos equipamentos, 
fornecidas por fabricantes dos dois equipamentos, chegassemos a uma 
medida ideal de padrão de operador e também sugeríssemos adaptações 
em certos   equipamentos.  
                       Para colher os dados necessários de medidas dos 
operadores, foi utilizada balança com escala de medida de altura da marca 
Felizola, onde um a um,  os trabalhadores eram devidamente medidos. 
                      Os dados coletados foram categorizados em função da postura 
de trabalho (em pé sem carga e estaticamente e em pé com carga e 
dinamicamente), tempo de trabalho (de menos de 1 até mais de 10 anos 
com intervalo de 5 anos), com a presença de desconforto e  localização de 
dores na coluna (cervical, torácica, lombar e cervical). 
 Outro fator foi constatado pela carga horária de trabalho sem 
o descanso previsto pela lei trabalhista. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
 Após documentar que a estatura média das operadoras foi de 
1,55 m de altura, as duas categorias de trabalho analisadas neste estudo 
apresentaram um índice considerável de dores relativas a postura de 
trabalho. Deste modo as pessoas que realizam trabalhos em pé sem carga e 
de maneira estática referiam o maior índice de 55,8% de dores, na posição 
em pé com manuseio de cargas dinamicamente fora  relatado um índice de 
51,4%, embora nesta atividade tenha a presença de cargas, o próprio fator 
de não ser uma atividade estática já faz com que o operador tenha 
movimentos de relaxamento. A freqüência relativa acerca deste dados pode 
ser visualizada graficamente na Figura 1. 
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4. CONCLUSÃO 
 
    Esta pesquisa permitiu observar uma relação entre as 
dimensões dos equipamentos e o relato de dores de seus usuários. Desta 
forma, mostrou-se que não se pode considerar apenas o tipo de postura 
adotada para questionar a existência do nexo causal entre o tipo de trabalho 
e a dor relatada. 
                          No entanto independentemente dos resultados obtidos 
postula-se a necessidade de trabalhos que permitam a mudança de 
posições durante a jornada de trabalho, com o acréscimo de pausas que 
permitam ao corpo não se desgastar em demasia (VIDAL,  2002). 
                          Para tanto deve-se projetar adaptações aos postos de 
trabalho que sejam adaptáveis às variáveis antropométricas dos 
trabalhadores, além de estar sempre observando os trabalhadores que fazer 
transporte de cargas.  
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