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“[...] O trabalho do pedreiro, [...] mesmo que não seja realizado em surdina, destina ‑se 

a ficar oculto. A fundação, cuidadosamente implantada, é soterrada, e mesmo os mu‑

ros erguidos à luz do dia não trazem à lembrança o nosso trabalho. O ofício do canteiro 

e o do escultor chamam mais a atenção, e temos que assentir quando o pintor apaga 

completamente os traços deixados por nossas mãos. Ele faz jus a nossa obra quando a 

reveste, alisa e lhe dá cor. Quem, senão o pedreiro, se encontra em melhores condições 

de se comprazer com o próprio trabalho, depois de tê ‑lo realizado bem? Quem tem 

mais razão do que ele para se envaidecer com o resultado obtido? Quando a casa está 

acabada, estando o piso revestido e a fachada coberta de adornos, seu olhar atravessa 

todas as camadas da construção e ele ainda enxerga a estrutura regular e minuciosa 

que assegura a existência e a sustentação de toda a obra. [...]”

As afinidades eletivas,  J. W. von Goethe
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo – SESI ‑SP desenvolveu este 

Caderno Técnico com o objetivo de contribuir para o bom desempenho dos traba‑

lhadores e das empresas, com orientações para a redução de riscos aos quais as in‑

dústrias e seus colaboradores estão expostos. 

Com esse propósito, Ergonomia na Indústria da Construção – Edificações é um 

trabalho de extrema importância para este segmento, pois responde à necessidade 

de uma referência bibliográfica especializada, tanto nacional como internacional. 

Sua concepção partiu da demanda do SindusCon São Paulo, que atende à área da 

construção civil, a qual registra o maior número de acidentes graves e fatais no 

mundo e no Brasil.

Sabemos que é preciso incentivar a redução de ineficiência produtiva nas ativi‑

dades da construção e na qualificação profissional. Mas não podemos deixar de lado 

nunca a segurança dos colaboradores, de quem trabalha na área, a fim de garantir a 

segurança e o bem ‑estar de todos.

Com este livro, a FIESP e o CIESP pretendem contribuir com a divulgação de 

importantes conceitos para que haja um sistema eficiente e seguro.

PAULO SKAF

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e do SESI ‑SP
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APRESENTAÇÃO

O segmento da construção civil no Brasil é uma ferramenta importante de política 

pública adotada pelo nosso governo para geração de empregos e, principalmente, 

para atender ao déficit habitacional acumulado nas últimas décadas.

A natureza temporária e dinâmica dos canteiros de obras, trabalhos a céu aber‑

to, prazos curtos, falta de gestão eficiente das atividades e dos projetos, trabalho 

por tarefa e excesso de horas extras têm gerado um grande número de acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais.

A elaboração e a implementação de programas de segurança e saúde ocupacio‑

nais como o Programa de Condições e Meio Ambiente (PCMAT), Programa de Pre‑

venção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), a conscientização dos trabalhadores e gestores por meio de 

ferramentas de capacitação periódicas em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), os 

comitês de segurança e as inspeções periódicas são algumas formas usadas para a 

melhoria efetiva do ambiente de trabalho nos canteiros de obras, evitando aciden‑

tes e o surgimento de doenças ocupacionais.

Apesar de reconhecidos pelos programas de SST, fatores ergonômicos como tra‑

balho repetitivo, má postura, jornadas prolongadas, força excessiva, entre outros, 

não tinham propostas efetivas de melhoria.

Havia uma lacuna para os atores sociais envolvidos em SST na construção civil: 

a falta de informação objetiva e com linguagem de fácil compreensão pelos profis‑

sionais de segurança e saúde, pelos gestores das obras e, principalmente, pelos tra‑

balhadores, além das entidades de apoio técnico científico.

O Caderno Técnico de Ergonomia na Indústria da Construção – Edificações, elabo‑

rado pelo SESI, traz uma teoria muito bem fundamentada e apresenta, para as prin‑

cipais funções no canteiro de obras, os respectivos fatores ergonômicos, as boas 

práticas que devem ser implementadas e os benefícios que serão obtidos.

Esta publicação vem corroborar o processo de mudança da construção com a 

introdução de novos processos construtivos e de equipamentos de movimentação 

de carga e pessoas, a adequação dos canteiros de obras às revisões da NR ‑12 e da 

NR ‑18, ora em discussão, e a introdução da NR ‑35.

Traz também uma lista de verificação ergonômica para a construção civil e um 

guia para discussão de soluções ergonômicas. Tudo de forma aplicável a qualquer 

tipo de canteiro de obras com foco na área de edificações e com soluções, na sua 

maioria, rápidas e eficazes.

ANTONIO PEREIRA
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – São Paulo

Ministério do Trabalho e Emprego
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INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil exerce papel fundamental na economia e desenvolvi‑

mento do país, não só por sua capacidade de gerar empregos e aquecer a economia, 

mas por sua participação vital nos empreendimentos de infraestrutura necessários 

ao desenvolvimento. 

O Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo – SESI ‑SP, dando continui‑

dade a suas publicações em Segurança e Saúde do Trabalho, desenvolveu esta obra 

sobre a ergonomia nas obras de edificações para contribuir, por meio da informa‑

ção, para a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores da construção ci‑

vil. Esperamos que este conteúdo permita a mitigação dos riscos a que os trabalha‑

dores da indústria da construção estão potencialmente expostos em suas atividades 

laborais. Isto fortalecerá tanto as empresas como os trabalhadores e seus represen‑

tantes, contribuindo para a sustentabilidade e produtividade do negócio.

Este Caderno Técnico foi desenvolvido para suprir a carência de trabalhos sobre 

as condições ergonômicas das atividades exercidas na construção civil. Ele busca 

estabelecer parâmetros que permitam identificar as situações críticas de trabalho 

do ponto de vista da ergonomia, em particular nos quesitos apontados na NR 17, 

trazendo informações sobre soluções práticas para adequar as condições de traba‑

lho às características dos trabalhadores e minimizar seu impacto sobre a saúde.

Espera ‑se com isso mostrar que investimentos reduzem os custos decorrentes 

de acidentes, doenças e rotatividade, e que o aumento do conforto e da saúde aper‑

feiçoa a eficiência das atividades, mantendo ou melhorando a produtividade. A falta 

de gestão dos riscos ergonômicos pode levar à redução da capacidade produtiva da 

indústria de construção e certamente resulta em custos sociais evitáveis. 

A Indústria da Construção (IC) é um segmento econômico de grande peso na 

economia brasileira. Dados do IBGE compilados pela Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), da Confederação Nacional da Indústria (CNI), indicam que 

39% dos trabalhadores da indústria atuam na construção civil – um contingente de 

profissionais que representa aproximadamente 10% da população ocupada no Bra‑

sil. Períodos de estabilidade e crescimento econômico resultam em aumento de va‑

gas de emprego nessa área, especialmente devido a grandes projetos de infraestru‑

tura para o desenvolvimento – energia, transportes, habitação e turismo. O Estado 

de São Paulo sozinho detém um quarto da força de trabalho formalmente emprega‑

da na IC (Gráfico 1).
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Gráfico 1. População formalmente empregada na Indústria da Construção  

no Brasil e em São Paulo entre os anos 2007 e 2013.

Fonte: IBGE, Pesquisa Anual da Indústria da Construção.

No Brasil, como em outros países do mundo, o setor recebe mão de obra 

pouco especializada e com baixa escolaridade, oriunda de processos migrató‑

rios nacionais ou internacionais, e é marcado por alta acidentalidade. De acordo 

com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) (citada por SANTANA, 2012), 

a IC é responsável por 1 em cada 6 óbitos por acidente de trabalho no mundo. 

Embora os números venham caindo mundialmente, ainda há no Brasil alto índi‑

ce de acidentes fatais e não fatais, muito acima dos registrados na Europa e na 

América do Norte.

Os custos provocados por acidentes e doenças não são totalmente contabili‑

zados por possuírem natureza diversa e difusão em vários setores. Custos diretos 

estão ligados aos dias perdidos de trabalho. A Tabela 1 apresenta dados dos dias 

perdidos no país por Acidente do Trabalho (AT) e compara os dados da IC aos do 

conjunto dos outros setores econômicos. Os acidentes na IC também tendem a 

ser mais graves e geram afastamentos maiores, como indicado pela mediana dos 

dias perdidos.

2007

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

 Brasil

 São Paulo

20132008 2009 2010 2011 2012

R4_ErgonomiaConstruçãoCivil.indd   13 09/01/17   11:35



  i
n

t
r

O
d

U
çÃ

O

14

Tabela 1. População empregada no Brasil e na indústria entre os anos 2000 e 2007.

ANO

DIAS PERDIDOS DE TRABALHO

Indústria da Construção
Todos os demais ramos 
de atividade econômica

Proporção 
IC/Total

N Mediana N Mediana %

2000 944.613 93 10.143.669 87 8,5

2001 1.084.169 100 11.342.088 90 8,7

2002 1.444.542 109 14.588.031 93 9,0

2003 1.015.838 128 10.558.538 102 8,8

2004 733.186 99 8.431.904 95 8,0

2005 708.428 71 7.665.037 68 8,5

2006 779.419 89 7.466.458 79 9,5

2007 941.348 74 9.223.199 68 9,3

Fonte: Dados do MPAS. Adaptado de: SANTANA, 2012.

Os dados apresentados na Tabela 1 referem ‑se exclusivamente aos afastamentos 

maiores de 15 dias comunicados ao Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS) e por ele custeados. Epidemiologistas acreditam que, para cada um destes 

ATs, há outros nove que não foram notificados (SANTANA, 2012), dos quais todos os 

dias perdidos são pagos pelo empregador. Acidentes e afastamentos provocam, 

além do sofrimento, custos diretos para toda a sociedade: gastos previdenciários, 

dos empregadores e das famílias, que custeiam grande parte das despesas (medica‑

mentos, curativos, transporte para consultas e tratamentos, entre outros). 

Os ATs provocam também custos indiretos para o empregador que, comumente, 

não são contabilizados ou gerenciados: redução no ritmo de trabalho e perda de 

produtividade; atrasos nos prazos estabelecidos; contratação e treinamento de 

substitutos; e gastos com assistência médica aos funcionários. Por fim, a própria 

tributação previdenciária também está sujeita à majoração, pois foi flexibilizada 

para oferecer bônus ou penalidades de acordo com os resultados de saúde e aciden‑

tes das empresas por meio da Lei n. 10.666, de 2003, que criou o Fator Acidentário 

de Prevenção (FAP).

Depois dos ATs, os distúrbios musculoesqueléticos são a maior causa de afasta‑

mentos do trabalho no mundo, ocorrendo em todos os segmentos econômicos, em 

particular nos que envolvem movimentação manual de cargas e atividades de alto 

gasto energético, como as encontradas na IC.
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Vários programas e publicações voltados para a prevenção de acidentes, patro‑

cinados por instituições internacionais e nacionais, estabelecem com clareza as 

boas práticas que devem ser adotadas para reduzir a acidentalidade e a mortalidade 

no ambiente de trabalho. No entanto, no que se refere à ergonomia, à movimenta‑

ção de cargas e ao esforço físico, ainda há poucas publicações e estudos, e muitos 

empregadores não têm clareza sobre os parâmetros que devem ser respeitados 

para minimizar o risco de distúrbios musculoesqueléticos.

Esta obra tem como finalidade oferecer aos empregadores, aos empregados e 

seus representantes uma referência que oriente para ações preventivas de lesões  

e sobrecarga. O formato adotado privilegiou o agrupamento das informações em 

fichas dirigidas a aspectos específicos ou a funções integrantes dos canteiros de 

obras de edificações.

O CADERNO TÉCNICO DE ERGONOMIA

Esta publicação discute problemas comuns presentes no cotidiano de trabalho da 

indústria de construção civil (com foco em edificações) e propõe boas práticas ergo‑

nômicas para as diferentes funções daqueles que trabalham na área: operadores de 

máquinas, armadores, carpinteiros, marteleteiros, pedreiros, gesseiros, azulejistas, 

instaladores elétricos e hidráulicos, ajudantes e funcionários administrativos.

A equipe do SESI São Paulo, composta por ergonomistas e técnicos de seguran‑

ça do trabalho, acompanhou in loco as atividades das principais funções que atuam 

no canteiro de obras nas diferentes etapas de construção: fundação, estrutura e 

acabamento. Aproximadamente 30 visitas foram feitas a canteiros de obras localiza‑

dos na região metropolitana de São Paulo, de construtoras e incorporadoras volun‑

tárias e indicadas ou contatadas com o apoio do SindusCon ‑SP. Também contamos 

com o apoio do SENAI Tatuapé e dos técnicos de segurança do SENAI que atuam no 

programa SindusCon ‑SP de segurança.

A análise permitiu identificar alguns fatores que determinam os riscos ergonô‑

micos a que os trabalhadores estão expostos. Pesquisas sobre o tema e a observa‑

ção de práticas adotadas por várias empreiteiras visitadas permitiram identificar 

soluções simples que podem ser adotadas, boas práticas referentes ao uso de equi‑

pamentos, à gestão do trabalho e a capacitações.

A informação foi compilada em lâminas independentes, escritas com redação 

simples para facilitar a compreensão. Elas podem contribuir para o gerenciamento 

dos canteiros de obras e ser incorporadas aos Diálogos de Segurança e outras ações 

educativas. As lâminas englobam a apresentação de conceitos importantes para me‑

lhorar as condições de trabalho, como posturas, organização do espaço e os tipos de 
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esforços mais favoráveis à saúde; aspectos comuns a todas as funções que atuam em 

edificações; recomendações por funções encontradas nos canteiros (administrati‑

vos, operadores de máquinas, armadores, carpinteiros, marteleteiros, azulejistas, 

gesseiros, pedreiros, ajudantes, instaladores elétricos e hidráulicos). As recomenda‑

ções se referem a: ferramentas de projeto e materiais mais favoráveis; equipamentos 

de proteção individual (EPI) e para minimizar o esforço físico; orientações e capacita‑

ções dos trabalhadores e gestores do canteiro de obras; práticas de gestão do proje‑

to, do canteiro e da organização do trabalho que contribuam à redução do risco.

Esta obra também possui cinco anexos contendo orientações sobre: movimenta‑

ção manual de cargas, trabalhos no nível do solo e acima da cabeça, trabalhos que 

sobrecarregam a coluna lombar e, finalmente, uma lista de verificação para auxiliar 

na identificação de situações que requerem intervenção e adequação.

A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Os projetos de construção são obras de arte – da arte dos profissionais que trabalham 

neles. Tal denominação, que pode ser encontrada até mesmo na classificação dos di‑

ferentes grupos dentro da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 

“Construção”, representa o reconhecimento da singularidade de cada projeto. De 

fato, cada empreendimento, independente de seu tamanho, exige a arte de transfor‑

mar uma idealização em realidade, adequando o projeto às características únicas de 

cada canteiro de obras: diferenças no subsolo, nas matérias‑primas, nos fornecedores, 

no tecido industrial, na disponibilidade de trabalhadores especializados etc.

Outra característica importante na determinação dos processos de trabalho da 

indústria da construção é o fato de que os projetos são temporários, isto é, duram 

apenas o tempo necessário à edificação das estruturas projetadas. Cada etapa da 

obra é bastante distinta das outras em termos de processos e profissionais 

envolvidos. Isto é verdadeiro também para outras indústrias, porém elas têm pro‑

cessos de produção permanentes. No caso da construção, os profissionais especia‑

lizados nas tarefas de cada etapa participam do projeto no período em que se de‑

senrolam as atividades ligadas a cada uma das grandes etapas – fundações, estrutu‑

ra e acabamento. Além disso, por diferenças no projeto ou nas características do 

terreno, algumas atividades não estão presentes em todas as obras – por exemplo, 

cavar um poço, construir a fundação sobre tubulões a céu aberto, montar estruturas 

metálicas etc.

Talvez em razão dessas características encontremos na indústria uma organiza‑

ção marcada pela subcontratação e terceirização. A empresa responsável pelo proje‑

to contrata empresas prestadoras de serviços, que trazem seus trabalhadores espe‑
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cializados pelo tempo necessário à realização da atividade. Todos os prestadores de 

serviços dividem o espaço do canteiro de obras realizando suas atividades em para‑

lelo, às vezes em locais distintos, às vezes em locais muito próximos. Esta interação 

entre equipes diferentes com objetivos, técnicas e equipamentos diversos contribui 

para criar dificuldades e aumentar o risco de incidentes e/ou acidentes. Nas visitas 

realizadas neste projeto, o menor número de empreiteiras presentes foi três – numa 

etapa de fundação, havia marteleteiros quebrando pedras; uma empresa instalando 

tirantes em um muro de arrimo; e uma empresa de terraplenagem removendo tron‑

cos e raízes de árvores e preparando o acesso. Grandes edificações, como a constru‑

ção de shopping centers, podem recrutar 50 empreiteiras ou mais.

O encadeamento das atividades desses diferentes prestadores deve ser esboça‑

do cuidadosamente, não só para que os objetivos do projeto sejam atingidos, mas 

principalmente porque tal coexistência cria riscos de incidentes ou acidentes, ou 

acentua outros riscos já inerentes às atividades, como o esforço físico associado à 

movimentação de cargas. Por exemplo, o espaço necessário à movimentação de 

caminhões e outras máquinas pode fazer com que a central de armação seja coloca‑

da distante do ponto de içamento de cargas, obrigando os armadores a transportar 

manualmente as estruturas que montaram. 

Nas empreiteiras, muitas vezes encontram ‑se equipes estáveis de trabalhado‑

res que atuam juntos de forma muito coordenada, embora não para todas as cate‑

gorias profissionais: algumas funções, como as de pedreiro e ajudante de pedrei‑

ro, são marcadas por grande rotatividade. A coesão das equipes facilita a realização 

do trabalho e a proteção individual contra os riscos, inclusive aqueles associados 

ao esforço físico intenso, e deve ser estimulada.

Por outro lado, há práticas de remuneração que podem aumentar os riscos ou 

fragilizar essa coesão na equipe. O cenário dos últimos anos resultou em exigências 

crescentes de redução de prazos de entrega e de maior produtividade por trabalha‑

dor. Nesse cenário, observamos a adoção de contratos por produtividade individual 

e da equipe e o oferecimento de prêmios quando as metas são atingidas. A remune‑

ração por empreitada é uma prática que eleva significativamente o rendimento dos 

profissionais – aumento da ordem de duas a três vezes o valor do salário fixo – e leva 

os trabalhadores a adotar ritmos de trabalho muito intensos e acelerados. Essa forma 

de remuneração tem grandes chances de induzir os trabalhadores a passar por cima de 

limites que diminuam o ritmo, sejam eles sua capacidade individual, expondo ‑os a 

problemas musculoesqueléticos e fadiga, sejam recomendações de segurança.

A indústria da construção depende profundamente do conhecimento prático e 

do saber fazer de seus operários, que lhes permite avaliar os projetos e antecipar 

dificuldades e problemas, compensando ‑os à medida que surgem. Muitas etapas da 
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obra requerem, além de habilidades técnicas, força física, agilidade e coragem dos 

trabalhadores. Os operários da construção trabalham em diferentes condições am‑

bientais, muitas vezes expostos às intempéries. No vasto território nacional, há 

extremos de temperatura, tanto elevada, mais comum, quanto temperaturas muito 

baixas. Os locais de trabalho apresentam poeiras, substâncias químicas e ruído.

Muitas atividades exigem a coordenação de trabalhadores que estão fisicamen‑

te distantes, como na comunicação entre operadores de máquinas ou de guindaste 

e as equipes de trabalho. Vários tipos de comunicação são empregados – radioco‑

municadores, linguagem de sinais, comunicação verbal, entre outros. Uma boa comu‑

nicação é muito importante para o desenvolvimento do trabalho, tanto para reduzir 

erros como para garantir a segurança e a saúde. 

A ERGONOMIA

DEFINIÇÃO E PEQUENO HISTÓRICO

A ergonomia, como disciplina, estuda as interações entre o trabalhador e seu traba‑

lho e os impactos gerados por elas sobre seu comportamento, saúde, conforto e 

produtividade. Na prática, a ergonomia analisa o trabalho, recomenda intervenções 

para adaptá ‑lo aos trabalhadores e desenvolve produtos e sistemas mais adequados 

ao ser humano e suas habilidades.

Embora o termo tenha surgido no século XIX, a primeira definição oficial foi cunha‑

da no início da década de 1950 pela Sociedade de Ergonomia da Inglaterra, criada em 

1949: “Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, 

equipamento, ambiente e, particularmente, a aplicação dos conhecimentos de anato‑

mia e fisiologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento”.

Alain Wisner, um médico do trabalho francês, formulou, no fim dos anos 1980, a 

seguinte definição: “o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e 

necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam 

ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia”.

Atualmente, a IEA (International Ergonomics Association – Associação Internacio‑

nal de Ergonomia) propõe que “Ergonomia (ou Fatores Humanos) é a disciplina 

científica que trata da compreensão das interações entre os seres humanos e outros 

elementos de um sistema, e a profissão que aplica teorias, princípios, dados e méto‑

dos a projetos que visam otimizar o bem‑estar humano e o desempenho global dos 

sistemas” (IEA, 2000).

Cada definição destaca os aspectos relevantes para a disciplina durante um pe‑

ríodo ou em determinado local. Podemos ver a evolução da ergonomia nas diferen‑
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ças entre as definições apresentadas desde que Jastrzebowski pensou, no século 

XIX, em um nome para uma abordagem científica do trabalho. Passou ‑se da solução 

de problemas à concepção de ferramentas e dispositivos e, mais recentemente, à 

preocupação com a profissionalização da atuação dos especialistas.

O objeto da ergonomia – o trabalho humano – é amplo e difícil. Por isso, ela 

tem caráter interdisciplinar e pode ser exercida por pessoas de diferentes profis‑

sões, como engenharia, medicina do trabalho, fisioterapia, design industrial, edu‑

cação física, psicologia etc. Técnicos de segurança no trabalho, administradores, 

assistentes sociais e sociólogos também são profissionais que podem se envolver 

com a prática profissional da ergonomia.

A aplicação dos conhecimentos de ergonomia não se limita e não se restringe 

apenas à postura do trabalhador. A prática é fundamental na concepção de pro‑

cessos de produção, desenvolvimento do esporte, conforto e função do vestuário, 

concepção de sistemas de informação, mobiliário, softwares, entre inúmeras ou‑

tras aplicações.

Na análise ergonômica, devemos considerar aspectos físicos (o corpo), cogniti‑

vos (a mente) e organizacionais (as tarefas, os meios, os objetivos e as regras).  

A ergonomia deve estar atenta à interação desses elementos e das condições do 

ambiente com a atividade das pessoas durante o trabalho, pois um é diretamente 

relacionado e influenciado pelo outro. 

NORMA REGULAMENTADORA 17 – ERGONOMIA

A NR ‑17, publicada em 1990, visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, 

como descrito em seu item 17.1. Para estabelecer que adaptações são necessárias, 

ela prevê a análise ergonômica do trabalho (AET), que deve avaliar, no mínimo, a 

movimentação manual de cargas, o mobiliário, os equipamentos, as condições am‑

bientais do posto de trabalho e a organização do trabalho.

Não existe fórmula para a realização de uma AET. Na prática, a AET deve avaliar:

• as demandas existentes; 

• as questões que devem ser esclarecidas;

• as características do processo produtivo;

• as tarefas: os objetivos traçados e os meios para atingi ‑los; 

• a atividade e suas exigências: o que se faz e como;

• os ambientes: o calor ou frio, o ruído, a iluminação, a poeira etc.;

• a organização do trabalho: a divisão das tarefas e dos homens, o processo pro‑

dutivo, o ritmo etc.
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O resultado da AET é um diagnóstico sobre quais aspectos do trabalho criam 

riscos à saúde e ao conforto. Espera ‑se também que a ergonomia apresente orienta‑

ções sobre as modificações e melhorias necessárias para que as empresas ajustem 

os postos de trabalho e suas condições às características psicofisiológicas dos tra‑

balhadores, contribuindo para que a demanda de produção possa ser alcançada.

Entre os benefícios que podem ser obtidos com a adequação do trabalho aos 

indivíduos, destacam ‑se:

• redução do absenteísmo e das doenças ocupacionais; 

• melhoria da produtividade pela adequação das condições de trabalho;

• redução de custos da substituição do trabalhador ausente;

• redução ou prevenção de ações judiciais;

• atendimento à legislação vigente;

• valorização da empresa pelos trabalhadores, aumentando a satisfação no am‑

biente de trabalho.

ASPECTOS AVALIADOS PELA ERGONOMIA

Para a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, é preciso considerar diferentes aspectos da situação de trabalho. 

Eles se referem à natureza da atividade, à organização do trabalho, ao ambiente la‑

boral, às ferramentas, aos equipamentos e aos materiais. Finalmente, é necessário 

que as características do ser humano, suas capacidades e potencial físico e mental 

sejam atendidos pelo projeto do trabalho.

O maior potencial de transformação positiva na construção civil reside em me‑

lhorias no gerenciamento das atividades, na organização do trabalho e na gestão 

integrada. O planejamento dos processos de trabalho e do encadeamento das ativi‑

dades em cada etapa da obra deve incluir a reflexão sobre seus efeitos no esforço 

físico, na utilização de equipamentos de auxílio à movimentação de carga, na dura‑

ção da jornada de trabalho etc.

Da mesma forma, a determinação do ritmo de produção, a exigência de produti‑

vidade das equipes, a distribuição de tarefas, pausas e revezamento nas atividades 

são alguns dos fatores relacionados à organização do trabalho que têm impacto 

sobre os trabalhadores. O gestor deve buscar sempre a melhor adequação possível 

às condições psicofisiológicas de suas equipes. O manual de aplicação da NR ‑17 es‑

clarece o que significa a expressão “características psicofisiológicas”: tudo aquilo 

que caracteriza o funcionamento da mente e do corpo do ser humano, que deve ser 

respeitado na prática das atividades de trabalho. Por exemplo, variar a postura e as 

partes do corpo que estão ativas, permitir a organização coletiva e o exercício da 

autonomia, modificar o trabalho em resposta às mudanças que vêm com a idade.
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Ambiente de trabalho é todo o local onde ocorrem as atividades laborais. Ele 

deve ser planejado e constantemente avaliado para ser favorável à segurança, à saú‑

de e à produtividade dos trabalhadores. Esse planejamento trata de:

• aspectos espaciais – a que altura ou a que distância estão posicionados objetos 

e materiais a serem manipulados; 

• maquinário e equipamentos – há maquinário para movimentar a carga? Os equi‑

pamentos minimizam efeitos nocivos, como compressão ou vibrações?;

• leiaute – onde estão posicionadas as matérias ‑primas ou as estações de traba‑

lho? Essa localização minimiza a movimentação de carga?;

• condições ambientais, como ruído, velocidade do ar, iluminação e ventilação – 

elas aumentam o esforço físico e o desgaste? 

Critérios qualitativos e quantitativos podem auxiliar a determinar se o local é 

adequado para que o objetivo seja alcançado.

Já os aspectos relacionados ao trabalhador podem ser divididos em fatores pes‑

soais (idade, escolaridade e experiência, por exemplo), psicossociais (relacionados às 

relações interpessoais no trabalho e fora dele) e biomecânicos (relativo aos movi‑

mentos, ao sistema osteomuscular e ao controle dos movimentos). Tudo aquilo que 

é informado e solicitado ao trabalhador ou realizado por ele gera influências sobre 

esses aspectos e deve ser considerado como possível fonte de inadequações e riscos. 

Todos esses fatores devem ser considerados quando se avalia uma atividade 

com o olhar da ergonomia, conforme a Figura 1:

Figura 1. Fatores importantes para a ergonomia.

Considerar a atividade e os aspectos ergonômicos exige uma abordagem global, 

ou seja, do planejamento até a execução final da tarefa, é necessário divulgar os 

conhecimentos sobre ergonomia para que o trabalhador se mantenha saudável e o 

trabalho seja o mais seguro e produtivo possível.

ERGONOMIA

ORGANIZAÇÃO  
DO TRABALHO

AMBIENTE  
DO TRABALHO

HABILIDADES 
FÍSICAS E MENTAIS 
DO SER HUMANO

FERRAMENTAS, 
EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS
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Algumas características das atividades da construção civil que podem ter reper‑

cussões negativas sobre a saúde e o conforto dos trabalhadores são:

•  repetitividade: característica de uma tarefa em que o trabalhador repete con‑

tinuamente o mesmo ciclo de trabalho, ações e movimentos. A repetitividade 

por si só não é prejudicial, mas em alguns casos pode ultrapassar a capacidade 

fisiológica do indivíduo;

•  posturas estáticas: caracterizadas pela sustentação ativa de uma postura con‑

tra a gravidade ou contra uma força de deslocamento provocada pela ação de 

trabalho. A sustentação ativa depende de contração muscular contínua por mais 

de 4 segundos ininterruptos;

•  posturas prejudiciais: caracterizadas por amplitudes de movimento extremas 

e desfavoráveis das diferentes articulações e segmentos do corpo. Por exemplo, 

movimentos acima da linha dos ombros, a inclinação do tronco para frente, a 

rotação acentuada do tronco, as posturas de agachamento etc.;

•  força excessiva: caracterizada pela realização de esforço acima da capacidade 

de recuperação dos indivíduos dentro dos ciclos de trabalho ou da jornada diá‑

ria. Ela resulta em fadiga muscular, perda de destreza e de força, por isso aumen‑

ta o risco de acidentes;

•  vibrações: muitas atividades da construção expõem os trabalhadores a vibra‑

ções localizadas ou de corpo inteiro. Elas provocam efeitos circulatórios e ner‑

vosos que afetam o controle motor, e também efeitos difusos sobre os vários 

sistemas orgânicos – por exemplo, o sistema digestivo;

•  pressão temporal: definida como a exigência de ritmo ou de volume de produ‑

ção de uma tarefa em um determinado período de tempo;

•  jornadas de trabalho prolongadas: determinadas pela realização de horas extras, 

dupla jornada, empreitadas associadas a prêmios e gratificações em dinheiro;

•  tarefas fragmentadas: é a divisão de uma tarefa em pequenas partes, atribuindo 

aos trabalhadores apenas uma parte de uma tarefa total.

ETAPAS DA OBRA

Uma das marcas registradas da indústria da construção é o fato de que cada etapa 

da obra tem características profundamente diferentes. Mudam o espaço de trabalho 

e os materiais, as funções e atividades, e os equipamentos e ferramentas. Cada obra 

é uma criação nova que, apesar das semelhanças com obras anteriores, é em geral 

diferente de tudo que se fez antes.

Apesar disso, há características comuns a todas as etapas, e também à maioria 

das atividades e funções. Em primeiro lugar, os trabalhadores têm de possuir a capa‑
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cidade de imaginar a estrutura a ser feita, transformando o desenho técnico ou as 

orientações recebidas em um plano de ação que concretize a idealização. Em segui‑

da, ao mesmo tempo em que se realiza esse plano de ação, eles devem avaliar sua 

evolução para identificar desvios e fazer as correções necessárias. Por exemplo, em 

todas as etapas, eles acompanham atentamente as medidas e dimensões daquilo 

que constroem, medindo repetidamente para que possíveis erros cometidos não se 

acumulem em uma diferença de tamanho grosseira entre diferentes elementos.

Alguns riscos comuns a todas as etapas são o perigo de queda da mesma altura 

ou de um local mais alto, exposição às intempéries, exposição a produtos abrasivos ou 

de pH alcalino e choques contra objetos. Além desses, também se contabilizam os 

acidentes de trajeto. Dependendo das exigências de ritmo e de volumes de produ‑

ção, há também o risco em não se considerar a proteção contra perigos ou excessos – 

por exemplo, de peso, de trabalho etc.

A ETAPA DA FUNDAÇÃO

Tem por objetivo instalar no terreno as estruturas de sustentação da edificação, 

bem como aquelas ligadas ao aterramento, alimentação de água, coleta de águas 

pluviais e esgoto e preparação das áreas circundantes.

Embora as atividades dessa fase sejam similares em todos os canteiros de obras, 

pois são determinadas pelas necessidades técnicas, os métodos utilizados para sua 

realização são sempre diferentes em razão de características geológicas do local, do 

tamanho das edificações ou torres e do espaço total do canteiro. A escolha da tec‑

nologia também influencia as tarefas envolvidas.

As atividades da etapa da fundação têm as seguintes características:

• movimentação manual de cargas;

• exposição à vibração pela utilização de marteletes e máquinas pesadas (como 

tratores, caminhões, máquinas de terraplanagem, entre outros);

• realização de esforços físicos intensos;

• adoção de posturas de grande amplitude de movimento para as várias articulações;

• trabalho no nível do solo.

A ETAPA DE ESTRUTURA

Nessa etapa, são construídos os elementos que formam o esqueleto da obra (lajes, 

colunas, vigas e escadas), bem como as paredes e contrapisos. A montagem de es‑

truturas metálicas e de fôrmas de madeira, a concretagem e a construção das pare‑

des exigem elevada demanda física dos trabalhadores.

As atividades da etapa da estrutura têm as seguintes características:

• intensa movimentação manual de cargas;
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• realização de esforços físicos intensos;

• adoção de posturas de grande amplitude de movimento; 

• trabalho em superfícies elevadas.

A ETAPA DO ACABAMENTO

É a finalização da obra pela colocação de diversos revestimentos, como pisos, pare‑

des, telhados, instalações hidráulicas e elétricas, estruturas para instalação de gás e 

telefonia, colocação de portas, esquadrias e janelas, louças sanitárias, metais, ferra‑

gens e vidros, além da limpeza final da obra.

Essa etapa é marcada por:

• utilização de diversas ferramentas;

• processos de trabalho que exigem grande amplitude de movimento;

• esforço físico no transporte de material; 

• repetitividade de movimentos em algumas atividades.

BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

Já se tornou consenso que a prevenção é a melhor maneira de evitar aquilo que é 

indesejado, como acidentes e afastamentos, ações judiciais, perda de prazos e de 

vidas. Prevenir envolve tomar medidas planejadas e efetivas, realizando controles 

estratégicos e tempestivos sobre as atividades que possam gerar prejuízos. O afas‑

tamento por distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Lesões por Es‑

forços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – LER/

DORT) é uma das principais causas de absenteísmo, invalidez temporária e incapa‑

cidade de retorno às atividades laborais; ele também contribui para a diminuição da 

produtividade do trabalhador em todos os ramos de atividade econômica no Brasil 

e no mundo. Além de LER/DORT, distúrbios psicológicos têm contribuído atualmen‑

te para o aumento desses índices.

Para a prevenção, é fundamental trabalhar sempre na identificação e controle 

dos riscos e perigos do local de trabalho. A identificação deve ser realizada de 

maneira proativa; devem ser estabelecidos canais de comunicação entre trabalha‑

dores e gestores para a identificação precoce de desconfortos e queixas relaciona‑

das ao trabalho.

O controle deve ser realizado de acordo com a avaliação de prioridade do risco 

analisado. É fundamental que ele seja apoiado e monitorado pelos gestores (super‑

visor da obra e supervisor das equipes), bem como pelos técnicos de segurança e 

membros do SESMT. 
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ERGONOMIA – PRINCÍPIOS A RESPEITAR 

Do ponto de vista da ergonomia, alguns princípios básicos devem ser respeitados 

para que a saúde seja preservada e os esforços diminuídos. Esses princípios devem 

ser utilizados como um guia para a observação das atividades, para treinamentos e 

para o desenvolvimento de atitudes de prevenção. 

Além disso, aspectos gerais referentes às ferramentas, movimentação manual 

de cargas, trabalho no nível do solo ou em superfícies elevadas são comuns a várias 

funções. Nesses casos, deve‑se observar os princípios de escolha de ferramentas e 

de equipamentos para reduzir o esforço resultante de posturas extremas, trabalho 

muscular estático ou sobrecarga do sistema cardiocirculatório e muscular.
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POSTURA E ESPAÇO DE TRABALHO

A postura mais favorável à saúde é aquela em que o corpo está simétrico, alinhado e 

equilibrado.

Esta postura diminui a sobrecarga sobre os músculos, tendões, nervos e articulações, e 

facilita a mecânica do movimento com o máximo controle e força, diminuindo o risco 

de lesões e fadiga.

Boas práticas

Deve ‑se organizar o espaço de trabalho de forma a:

• privilegiar a zona de conforto; 

• evitar movimentos de grande amplitude dos braços e das pernas, mantendo ‑os 

próximos da linha média do corpo;

• evitar movimentos de grande amplitude do tronco, inclinando a coluna vertebral 

para a frente, para os lados ou para trás;

• posicionar, no plano vertical, objetos e comandos de máquinas entre a linha dos 

ombros e a cintura. Deve ‑se evitar elevar os braços acima da linha dos ombros e 

flexionar a coluna;

• posicionar, no plano horizontal, objetos e comandos de máquinas na altura dos 

cotovelos (ou um pouco mais baixo se for necessário força) e próximos, de forma 

que os braços fiquem junto ao corpo;

• evitar que o trabalho se realize sobre uma base instável;

• evitar o desequilíbrio do corpo.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• redução do tempo de operação;

• aumento do conforto do trabalhador;

• aumento da eficiência;

• redução de risco de acidentes;

• diminuição do absenteísmo.

Zona de conforto: região do espaço na qual 

temos fácil alcance dos equipamentos, ferra‑

mentas e materiais a serem manuseados. Além 

dessa zona, temos de evitar movimentos extre‑

mos dos braços e da coluna vertebral que nos 

desequilibram.

Tudo que é de uso frequente deve ser colocado 

nessa área.Créditos: Eliosh.org/Kiewit Power Constructors Co.
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TIPOS DE TRABALHO DOS MÚSCULOS

Os músculos podem trabalhar de duas formas diferentes: 

• trabalho muscular dinâmico: contração que resulta em deslocamento de alguma 

parte do corpo. Favorece a circulação e diminui a fadiga; 

• trabalho muscular estático: contração de sustentação sem deslocamento. Prejudi‑

ca a circulação e cria risco de lesão.

Boas práticas

Lembre ‑se de que:

• a todo momento, os dois tipos de trabalho muscular estão acontecendo no corpo;

• pausas na posição sentada são importantes, pois fi car em pé durante todo o dia 

exige trabalho estático das costas e pernas;

• no início, não sentimos muito o esforço estático, mas os músculos, tendões e arti‑

culações sofrem um efeito acumulativo e podem apresentar lesões;

• o trabalho deve ser planejado para evitar ou reduzir as posturas estáticas: deve haver 

apoios adequados e dispositivos de sustentação de ferramentas e equipamentos;

• combinar o trabalho físico pesado na postura em pé com tarefas mais leves;

• quanto mais rápido os desconfortos, as queixas e as difi culdades durante a ativida‑

de de trabalho forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um 

canal de comunicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição da fadiga;

• redução do risco de lesão;

• aumento do conforto do trabalhador;

• diminuição do absenteísmo;

• diminuição da rotatividade;

• redução de risco de acidentes.
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ESFORÇO E REPETITIVIDADE

As exigências de força e a repetitividade elevada podem ocasionar sobrecarga do siste‑

ma musculoesquelético e até evoluir para LER/DORT.

Boas práticas

Lembre ‑se de que:

• é possível reduzir a realização de esforços intensos por meio do uso de equipamen‑

tos e ferramentas adequadas;

• o planejamento do trabalho é essencial para reduzir o esforço;

• é preciso mapear com os trabalhadores os momentos críticos de esforço e suas 

causas para orientar o planejamento;

• alguns trabalhos são repetitivos pela própria natureza da atividade, ou porque têm 

ciclos muito curtos;

• tarefas com ciclos curtos, baseadas em padrões únicos de ações técnicas, apresen‑

tam risco de lesões e devem permitir pausas;

• sistemas de pagamento que incluem prêmios podem induzir autoaceleração e re‑

duzir tempos de pausas. Além desses efeitos prejudiciais, são vetados pela NR ‑17.

Benefícios

• diminuição da fadiga;

• redução do risco de lesão;

• aumento do conforto do trabalhador;

• diminuição do absenteísmo;

• diminuição da rotatividade;

• redução de risco de acidentes.
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AMBIENTE

As condições ambientais – temperatura, ruído, velocidade e umidade relativa do ar – 

podem aumentar o esforço físico e a fadiga dos trabalhadores.

O contato direto do corpo com poeiras, produtos químicos, materiais de construção, ou 

ainda contra máquinas, equipamentos e ferramentas pode gerar desconforto e lesões.

Boas práticas

Lembre ‑se de que:

• temperaturas elevadas e trabalho ao ar livre com exposição ao sol aumentam o 

gasto de energia e a fadiga;

• em dias muito quentes, deve ‑se manter um ritmo menor de trabalho. Água fresca 

sempre deve estar disponível e próxima do trabalhor. Pausas formais e informais 

são importantes para a recuperação;

• equipamentos de proteção individual devem ser avaliados também por sua capaci‑

dade de dissipar ou acumular o calor. Os primeiros são os recomendados;

• as ferramentas manuais devem ter projeto adequado para minimizar a compressão 

de tecidos moles das mãos ou outras partes do corpo e reduzir as vibrações;

• sempre que possível, deve ‑se oferecer proteção contra as intempéries e a luz solar.

Benefícios

• diminuição da fadiga;

• redução do risco de lesão;

• aumento do conforto do trabalhador;

• diminuição do absenteísmo;

• diminuição da rotatividade;

• redução de risco de acidentes.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A organização do trabalho – por exemplo, as normas de produção, a exigência de tempo, 

o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas – pode determinar repetitividade excessiva, 

fadiga e ritmos intensos de trabalho. A avaliação de desempenho que tenha efeitos sobre 

a remuneração deve levar em consideração os efeitos sobre a saúde dos trabalhadores.

Boas práticas

Lembre ‑se de que:

• quando houver sobrecarga estática ou dinâmica de qualquer parte do corpo, devem 

ser incluídas pausas para descanso;

• quando a equipe estiver desfalcada de uma parte de seus membros, os presentes 

devem ter autonomia para redefinir a organização da equipe e a revisão de metas 

estabelecidas;

• deve ‑se estimular a integração entre os membros da equipe e o planejamento das 

atividades antes que sejam iniciadas, especialmente aquelas difíceis ou arriscadas;

• a comunicação clara sobre aspectos do trabalho relevantes para a saúde e seguran‑

ça deve ser rotineira;

• sempre que tenha havido um afastamento, o trabalhador deve retomar suas ativi‑

dades com uma exigência de produção que aumente gradativamente;

• o reconhecimento pelo trabalho bem‑feito deve sempre ser expresso. Falta de 

reconhecimento é mais citado do que problemas ligados às condições materiais 

como fator negativo no trabalho.

Benefícios

• diminuição da fadiga;

• redução do risco de lesão;

• aumento da participação e engajamento do trabalhador;

• diminuição do absenteísmo;

• diminuição da rotatividade;

• redução de risco de acidentes.

Crédito: Urban Constructions
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FERRAMENTAS

A utilização de ferramentas é essencial nas atividades da construção civil. Ferramentas 

em mau estado de conservação e improvisadas podem causar acidentes, aumentar o 

esforço do trabalhador e gerar doenças ocupacionais. Elas são um indício da falta de 

condições ideais de trabalho e de gerenciamento inefi caz.

Boas práticas

• Utilizar sempre as ferramentas indicadas para as atividades.

• Disponibilizar ferramentas que exijam o menor esforço e permitam a melhor pos‑

tura possível na execução do trabalho.

• Ferramentas com cabos emborrachados oferecem maior conforto e diminuem a 

compressão e transmissão da vibração para os tecidos moles das mãos.

• Ferramentas para uso em uma das mãos devem ter cabos de no mínimo 13 cm de 

comprimento; o diâmetro da pega deve ser de 3,5 cm a 4,5 cm.

• Para trabalho no solo, devem ser disponibilizadas ferramentas (como enxadas e 

pás) com cabos mais longos, que permitam a adoção de posturas mais eretas du‑

rante sua utilização.

• Na compra, privilegiar ferramentas leves, cujo uso não exija esforços intensos.

• Realizar a manutenção das ferramentas, mantendo ‑as afi adas e em boas condições.

• Informar ao superior ou ao técnico de segurança sobre inadequações das ferramen‑

tas e equipamentos.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• redução do tempo de operação;

• diminuição do absenteísmo;

• aumento do conforto do trabalhador;

• melhor atendimento a padrões de qualidade;

• redução de risco de acidentes;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.
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MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS

A movimentação manual de cargas é atividade indispensável na indústria da construção. 

Ela pode gerar diversos fatores de risco que devem ser controlados para diminuir queixas, 

doenças, faltas e afastamentos relacionados a problemas da coluna vertebral e ombros.

Boas práticas

• Quando não for possível eliminar o transporte manual de carga, deve ‑se limitar 

a movimentação a 25 kg por trabalhador em levantamentos ocasionais. Nenhum 

limite de peso é seguro para movimentação contínua.

• As cargas a serem movimentadas devem estar acima do nível do solo, preferencial‑

mente entre a altura dos joelhos e ombros dos trabalhadores. Assim minimiza ‑se a 

adoção de posturas prejudiciais.

• Oferecer equipamentos para a movimentação de cargas, independentemente se as 

cargas são de peso leve, médio ou pesado.

• Orientar os trabalhadores sobre posturas favoráveis (Anexo 1), os limites recomen‑

dados para carregamento individual de peso e equipamentos adequados para o 

transporte de carga.

• Orientar os trabalhadores sobre estratégias individuais e coletivas para o levanta‑

mento de cargas.

• Informar ao superior ou ao técnico de segurança sobre desconfortos.

Benefícios

• redução do esforço físico;

• aumento da produtividade por trabalhador;

• redução do tempo de operação;

• diminuição do absenteísmo;

• diminuição dos afastamentos relacionados a patologias de coluna e ombros;

• aumento do conforto do trabalhador;

• prevenção de fadiga física;

• melhor atendimento a padrões de qualidade;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.
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TRABALHO NO NÍVEL DO SOLO

O trabalho no nível do solo exige a flexão de tronco ou a postura agachada na maior 

parte das atividades. Essas posturas são prejudiciais e devem ser evitadas para diminuir 

a ocorrência de problemas de coluna e, consequentemente, a produtividade.

Boas práticas

• Disponibilizar ferramentas que permitam trabalhar em pé, minimizando a ocorrên‑

cia das posturas desfavoráveis.

• Armazenar materiais sempre acima do solo, em bancadas ou suportes situados entre 

a altura dos joelhos e ombros, minimizando a ocorrência de posturas prejudiciais.

• Utilizar banco com aproximadamente 30 cm de altura, sempre que possível.

• Orientar os trabalhadores sobre a adoção de posturas favoráveis na execução dos 

trabalhos no nível do solo (Anexo 2).

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante o trabalho forem desco‑

bertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comunicação para 

identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• redução do tempo de operação;

• diminuição do absenteísmo;

• diminuição dos afastamentos relacionados a patologias de coluna;

• aumento do conforto do trabalhador;

• melhor atendimento a padrões de qualidade;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.

Crédito: National Institute for Occupational Safety and 
Health ‑ NIOSH 
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TRABALHO EM SUPERFÍCIES ELEVADAS

O trabalho em superfícies elevadas requer posturas 

prejudiciais dos ombros associadas à realização de 

esforços. Essa atividade pode gerar lesões nos om‑

bros em razão da anatomia desta articulação e provo‑

car sobrecarga também da coluna lombar.

Boas práticas

• Utilizar plataformas para a realização de trabalhos acima de 195 cm.

• Disponibilizar ferramentas com prolongadores de cabos.

• Utilizar escadas e plataformas para o acesso a locais altos.

• Pernas mecânicas* para serviços em altura podem ser ferramentas úteis quando 

oferecidas com treinamento adequado.**

• Orientar os trabalhadores sobre a adoção de posturas adequadas (Anexo 3).

• Fazer pausas frequentes e informar imediatamente caso surjam desconfortos. 

prolongados.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• redução do tempo de operação;

• diminuição do absenteísmo;

• diminuição dos afastamentos relacionados a patologias de ombro e coluna;

• aumento do conforto do trabalhador.

*O Sesi‑SP não recomenda nenhum produto ou equipamento específi co.

**Ao utilizar as pernas, certifi que ‑se de que houve treinamento adequado, de que o 

solo está livre de obstáculos, que os locais com risco de quedas estejam protegidos 

(janelas, aberturas no piso, sacadas, entre outros).

O trabalho em superfícies elevadas requer posturas 

prejudiciais dos ombros associadas à realização de 

esforços. Essa atividade pode gerar lesões nos om‑

bros em razão da anatomia desta articulação e provo‑

Créditos: Ergonomics Graduate Program, University of California, Berkeley/
Crédito: Rocher Drywall
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FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As atividades administrativas no canteiro de obra são inúmeras. Normalmente, elas 

ocorrem em ambientes adaptados e provisórios com utilização de computador ou note‑

book, manuseio de papéis, utilização de telefone, smartphone e rádios transmissores. 

Fatores ergonômicos

Os fatores ergonômicos nas atividades administrativas são:

• posturas estáticas;

• posturas desconfortáveis e prejudiciais;

• pressão temporal;

• ambiente térmico inadequado;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• necessidade de concentração em ambientes não favoráveis a ela.

Boas práticas 

Essa atividade está muito próxima das realizadas em ambiente de escritório, portan‑

to as boas práticas estão ligadas principalmente ao espaço disponível, leiaute, mo‑

biliário, higiene do local, iluminação, ventilação, temperatura e ruído.

Assim, o estudo da disposição do escritório, a utilização de mobiliário adequado, 

a oferta de boas condições de limpeza do local e a adequação das condições am‑

bientais já trazem o conforto necessário para o desenvolvimento dessas atividades, 

que requerem concentração.

Dê preferência a mobiliários que tenham regulagens – isso facilita a adaptação 

do posto de trabalho ao trabalhador.

A iluminação também é primordial, pois sua inadequação pode dificultar o tra‑

balho, obrigando o trabalhador ao esforço visual e até mesmo à fadiga mental.

A atenção aos parâmetros dimensionais e à utilização de acessórios ergonômi‑

cos, além de trazer conforto ao trabalhador, auxilia na manutenção da capacidade 

dos trabalhadores ou no aumento de produtividade.
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ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A improvisação de locais de trabalho administrativo nos canteiros pode gerar condi‑

ções inadequadas de mobiliário, ruído excessivo, iluminação insuficiente, temperatura 

e qualidade do ar inadequadas, higiene inadequada e espaços de trabalho insuficientes.

Boas práticas

• Respeitar o espaço mínimo de 6 m2/trabalhador.

• Adequar os níveis de iluminação de acordo com a NBR ‑ISO 8995 = 500 LUX.

• Fornecer mesas de trabalho com, no mínimo, 60 cm de profundidade e 80 cm de 

largura. A altura deve estar entre 72 cm e 75 cm em relação ao solo.

• Disponibilizar monitores de vídeo com regulagem de altura ou acessórios que per‑

mitam posicionar os olhos aproximadamente na altura da borda superior da tela 

do monitor.

• Fornecer apoio para os pés com regulagem de altura quando necessário.

• Disponibilizar cadeiras com regulagens de altura do assento, altura e inclinação 

do encosto e altura para o apoio de antebraços. Elas devem ser de fácil acesso e 

operação.

• O ruído e temperatura do escritório devem respeitar os limites descritos na NR ‑17.

• Informar ao encarregado imediato ou ao técnico de segurança do trabalho sobre 

desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho.

Benefícios

• aumento do conforto dos trabalhadores;

• diminuição dos riscos de LER/DORT;

• melhora da produtividade;

• redução do tempo de operação;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante as atividades de trabalho.

1

2

22
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OPERADORES DE MÁQUINAS

As atividades de operação de máquinas consistem em manusear e acionar máquinas 

(retroescavadeira, pá ‑carregadeira e trator de esteira para a movimentação e retira‑

da de terra, rompedores hidráulicos) a fim de preparar o terreno onde será construí‑

da a edificação. Nas etapas de estrutura e acabamento, também podem ser utiliza‑

das máquinas de movimentação e ou alcance, como plataformas elevatórias.

Fatores ergonômicos

Para essa atividade, os fatores ergonômicos mais comuns estão associados ao tra‑

balho sentado por longos períodos. Esta postura potencialmente prejudicial é agra‑

vada porque o trabalhador está submetido à vibração de corpo inteiro. 

Boas práticas

Uma ação importante para essa atividade é a elaboração de um checklist contendo 

questões de segurança para verificar o alarme sonoro de ré, qualidade de freio, cli‑

matização da cabine entre outros aspectos. Além disso, questões de ergonomia de‑

vem verificar a qualidade do assento em relação ao estado de conservação do 

estofamento, ao sistema de amortecimento para amenizar a vibração durante a 

operação, às regulagens que, combinadas às dimensões e disposição dos mecanis‑

mos de comando na cabine, permitem ou não a adoção de posturas favoráveis.

O treinamento postural e pausas são ações que em conjunto trazem um confor‑

to ao trabalhador, principalmente percebido ao final do dia de trabalho. Deve ‑se 

cuidar para que o ritmo das diferentes equipes e os atrasos que possam advir não 

comprometam os períodos de pausa.
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OPERAÇÃO DE MÁQUINAS

A operação de máquinas em geral, como retroescavadeiras, rompedores hidráulicos 

ou pá ‑carregadeira, expõe os operadores a sobrecargas posturais, mentais, visuais e 

vibrações de corpo inteiro.

Boas práticas

• Buscar a utilização de máquinas cabinadas com ar ‑condicionado, minimizando a ex‑

posição dos trabalhadores às intempéries, à luz solar e às altas temperaturas.

• Disponibilizar máquinas com assentos adequados: com regulagens de altura do as‑

sento, do encosto e de comandos que permitam o ajuste a diferentes trabalhadores.

• Disponibilizar máquinas com assentos com sistema de redução da transmissão da 

vibração ao corpo do trabalhador.

• Realizar orientações sobre postura favorável na operação das máquinas (Anexo 4);

• Orientar pausas na operação das máquinas a cada 2 horas trabalhadas, visando 

diminuir o impacto da postura sentada prolongada.

• Realizar avaliação de vibração seguindo a NHO ‑09.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• redução do tempo de operação;

• aumento do conforto do trabalhador;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.
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ARMADORES 

Os armadores realizam o corte e dobra de aço e a montagem e instalação de estru‑

turas metálicas no canteiro. 

Fatores ergonômicos 

Os fatores ergonômicos dos armadores são:

• repetitividade;

• posturas estáticas;

• posturas prejudiciais;

• força excessiva;

• pressão temporal;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• tarefas fragmentadas.

Boas práticas 

As boas práticas que têm maior impacto no trabalho dos armadores estão 

relacionadas ao planejamento e à infraestrutura do canteiro.

A adoção de prazos compatíveis com as possibilidades de realização dentro do 

horário de trabalho – isto é, sem a realização de horas extras – pela equipe de traba‑

lhadores disponível é a primeira e mais importante boa prática. Para que o planeja‑

mento seja compatível com a capacidade da equipe, o encarregado da armação deve 

ser consultado obrigatoriamente, validando o planejamento preliminar ou partici‑

pando do planejamento e cronogramas relacionados com a atividade de armação.

A infraestrutura de uma central de armação deve ser pensada para o conforto 

dos armadores e posicionada estrategicamente no canteiro, de modo que a movi‑

mentação manual de vergalhões seja mínima. Preferencialmente, os vergalhões de‑

vem ser posicionados ao lado da central de armação, na menor distância possível.

A altura dos cavaletes utilizados para a armação deve ser dimensionada de 

acordo com a equipe de armadores. Caso eles sejam confeccionados no próprio 
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canteiro de obras, devem ser projetados para adequar ‑se à equipe de armadores e 

às características das estruturas metálicas previstas no projeto. Uma boa opção é 

o uso de cavaletes de alumínio com regulagem de altura, que possuem boa durabi‑

lidade e resistência e podem ser utilizados posteriormente em outros canteiros, 

diminuindo o investimento em longo prazo. Este equipamento proporciona melhor 

postura de tronco, permitindo a elevação da armação no momento da montagem 

das partes inferiores.

As bancadas de dobra de aço são cada vez menos frequentes nos canteiros, pois 

o planejamento prevê a compra de vergalhões previamente dobrados e cortados 

que minimizam a realização de força e a adoção de posturas prejudiciais em tronco 

e membros superiores.

Ombreiras feitas de material resistente e macio podem ser disponibilizadas aos 

armadores, minimizando a compressão da musculatura entre o pescoço e o ombro, 

uma vez que é prática corrente a movimentação dos aços apoiados nos ombros dos 

armadores. A proteção contra a exposição direta à luz solar e às intempéries pode 

diminuir o esforço físico e a fadiga dele resultante, por isso uma boa prática é a 

adoção de tendas de armar.

A realização de treinamentos de formação dos trabalhadores é uma prática ade‑

quada e relevante, devendo abordar os tópicos relativos à postura, à altura dos planos 

de trabalho, à movimentação de cargas, às pausas e aos exercícios compensatórios.
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ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO

A armação envolve movimentação de cargas e requer atividades repetitivas em pos‑

turas de grande amplitude, como a flexão de tronco e elevação dos braços no nível 

do ombro.

Boas práticas

• Disponibilizar cavaletes em alumínio com altura ajustável para apoio das estrutu‑

ras, ou orientar os armadores sobre a confecção dos cavaletes de madeira.

• Regular a altura dos cavaletes conforme a estrutura a ser armada, priorizando posi‑

cionar os pontos de ação entre os joelhos e ombros dos armadores.

• Disponibilizar local coberto para a armação.

• Realizar orientações sobre a adoção de posturas favoráveis durante as atividades 

de armação (Anexos 1 e 2).

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição das posturas estáticas de flexão de tronco;

• melhora nos alcances horizontais e verticais na operação;

• diminuição do risco de lombalgia;

• aumento do conforto do trabalhador;

• possibilidade de reutilização dos cavaletes em outras obras, diminuindo a produ‑

ção de resíduos;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.

Crédito: RealKraft Indústria Metalúrgica
Crédito: Evrópan
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ARMAZENAMENTO DE VERGALHÕES

O armazenamento de vergalhões no nível do solo gera posturas de flexão de tronco de 

grande amplitude e sobrecarga em coluna lombar para a realização da movimentação, 

especialmente porque está associado à movimentação de carga.

Boas práticas

• Armazenar os vergalhões sobre estruturas elevadas, situadas entre a altura dos joe‑

lhos e ombros dos trabalhadores.

• Planejar a central de aço no local mais próximo possível à central de armação e ao 

ponto de içamento, diminuindo a movimentação manual dos aços.

• Orientar os trabalhadores sobre os limites individuais e estratégias para a movi‑

mentação de cargas (Anexo 1).

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• melhora na postura de trabalho;

• diminuição do tempo de movimentação de cargas;

• redução do esforço físico;

• diminuição do ciclo de trabalho da armação;

• melhora na organização do canteiro;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.

*Ref. Homem de 170 cm de altura.

Mínimo 50 cm e 

máximo 140 cm*
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CORTE DE AÇO

Utilizar equipamentos de corte em local inadequado e improvisado aumenta o risco de 

acidentes e favorece a adoção de posturas prejudiciais. É um indício da falta de condi‑

ções ideais de trabalho e de gerenciamento ineficaz.

Boas práticas

• Construir a central de corte de aço em local do canteiro próximo à central de ferro 

e de armação.

• Planejar a compra de aço cortado nos tamanhos utilizados, minimizando a realiza‑

ção do corte no canteiro.

• Disponibilizar bancada com altura entre 75 cm e 90 cm com serra circular adequada 

à NR ‑12 e em local coberto.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• melhora na postura corporal;

• redução do tempo de operação;

• diminuição do risco de acidentes;

• redução do esforço físico;

• diminuição dos desperdícios de aço;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.
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DOBRA DE AÇO

A utilização de bancadas improvisadas para a dobra do aço pode provocar a adoção de 

posturas prejudiciais e esforço físico intenso, bem como piora da qualidade da dobra.

Boas práticas

• Construir a central de dobra de aço próxima à central de ferro e à central de arma‑

ção no canteiro, com cobertura para proteção contra intempéries.

• Planejar e privilegiar a compra de aço dobrado, minimizando a realização da dobra 

no canteiro.

• Disponibilizar bancada com altura de 90 cm.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• melhora na postura corporal;

• redução do tempo de operação;

• diminuição do risco de acidentes;

• redução do esforço físico;

• diminuição dos desperdícios de aço;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.
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TRANSPORTE MANUAL DE VERGALHÕES

O transporte manual pode gerar sobrecarga física, fadiga e compressão localizada da 

musculatura do ombro quando carregado desta forma.

Boas práticas

• Reduzir ao máximo o transporte manual de vergalhões.

• Planejar a central de ferro o mais próximo possível da central de armação.

• Disponibilizar ombreiras com material estofado para o transporte dos vergalhões 

nos ombros.

• Realizar orientações sobre transporte manual de cargas para os armadores (Anexo 1).

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição da movimentação manual de cargas;

• melhora na organização do canteiro;

• diminuição do risco de lombalgia;

• aumento do conforto do trabalhador;

• redução do tempo de movimentação dos vergalhões;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.
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CARPINTEIROS

Os carpinteiros são os profissionais que constroem as fôrmas das estruturas de con‑

creto. Os moldes montados com estruturas de madeira são encaixados nos locais 

onde serão concretadas as estruturas de sustentação.

Fatores ergonômicos

Os fatores ergonômicos dos carpinteiros são:

• repetitividade; 

• posturas estáticas; 

• posturas prejudiciais; 

• força excessiva;

• pressão temporal;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• tarefas fragmentadas.

Boas práticas

No caso dos carpinteiros, as boas práticas mais impactantes no trabalho estão 

relacionadas à movimentação manual de cargas, neste caso das fôrmas. 

Há no mercado elementos para a confecção de fôrmas mais leves que os mate‑

riais tradicionais. Sua utilização é uma boa prática relativamente simples e de gran‑

de impacto. Deve ‑se incentivar os profissionais a utilizar fôrmas mais leves, dimi‑

nuindo o esforço físico e seu tempo de montagem.

Bancadas para a utilização de serras portáteis são outro ponto de grande impac‑

to, possibilitando o trabalho em alturas adequadas e com segurança.

Equipamentos de movimentação de carga para a movimentação de fôrmas de 

tamanho e peso elevados são fundamentais para garantir a saúde e a segurança 

dos carpinteiros.

A utilização de pregos com limitador de perfuração ou de cabeça dupla é uma boa 

prática simples e que minimiza os esforços, pois facilita a operação de retirada dos 

pregos, promovendo ganho de produtividade na sua retirada, no reúso das fôrmas e 

na diminuição de esforço e posturas estáticas. No entanto, os pregos de cabeça du‑

pla não devem ser utilizados nas fôrmas de piso, pois podem gerar acidentes.

Os martelos são uma ferramenta muito utilizada pelos carpinteiros. Deve ‑se op‑

tar por modelos com cabos mais longos e leves, que exigem menos força de empu‑

nhadura e facilitam a adoção de posturas mais adequadas. Martelos com unha dupla 

minimizam a força exercida para retirar pregos e eliminam a necessidade da utiliza‑

ção de calço.
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FERRAMENTAS PARA CARPINTARIA

A utilização de ferramentas inadequadas ou improvisadas pode gerar maior esforço, 

menor efetividade na tarefa e aumentar os riscos de acidente. É um indício da falta de 

condições ideais de trabalho e de gerenciamento ineficaz.

Boas práticas

• Sempre disponibilizar ferramentas em bom estado de conservação e funcionalidade.

• Utilizar martelo com cabo prolongado, de material leve e com pega feita em ma‑

terial macio.

• Martelos com unha dupla minimizam o esforço na retirada de pregos.

• Utilizar pregos com cabeça dupla, exceto para as fôrmas de piso.

• Utilizar pregos com limitador de penetração plástico para fôrmas de piso.

• Disponibilizar joelheira acolchoada para as atividades ao nível do solo.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• redução do esforço físico;

• diminuição de posturas estáticas desfavoráveis;

• diminuição da compressão dos joelhos no solo;

• redução do tempo de operação;

• aumento do conforto do trabalhador;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.

Crédito: Thinkstock

Crédito: Komanche
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CORTE DE FÔRMAS

O corte de fôrmas em local improvisado gera riscos de acidentes e posturas inadequadas.

Boas práticas

• Disponibilizar bancada portátil para corte de madeiras no canteiro, preferencial‑

mente com altura de 100 cm em relação ao solo.

• Construir central de corte de madeira com bancada deslizante e serra circular para 

o corte de grandes peças de madeira.

• Utilizar equipamentos auxiliares para enriquecer a pega das fôrmas.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do risco de acidentes;

• redução do esforço físico;

• melhor controle sobre as atividades de corte de madeira;

• aumento do conforto do trabalhador.

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.

R4_ErgonomiaConstruçãoCivil.indd   48 09/01/17   11:36



  b
en

ef
íC

iO
S 

d
A

 A
d

O
çÃ

O
 d

e 
b

O
A

S 
Pr

á
t

iC
A

S

49

RETIRADA DAS FÔRMAS

A retirada das fôrmas pode gerar força excessiva, posturas inadequadas, posturas está‑

ticas e risco de acidente por queda de material.

Boas práticas

• Utilizar alavancas com cabo prolongado e de material leve.

• Planejar adequadamente a retirada das fôrmas de modo a minimizar os esforços 

do carpinteiro.

• Utilizar desmoldantes de qualidade para minimizar os esforços na retirada.

• Utilizar plataformas elevatórias, andaimes ou escadas sempre que necessário.

• Realizar treinamento com conteúdo do planejamento para a desforma aos carpin‑

teiros, diminuindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência da atividade.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição de posturas desfavoráveis em ombros;

• redução do esforço físico;

• redução do tempo de operação;

• aumento do conforto do trabalhador;

• diminuição do risco de acidentes;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.

Alavanca leve para retirada das fôrmas com tamanhos variados de acordo com pé di‑

reito do local.

Crédito: Thinkstock
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MARTELETEIROS 

Os marteleteiros são profissionais especializados na operação de marteletes pneu‑

máticos, utilizados para romper materiais rígidos como concreto e rochas presentes 

nos terrenos. Muitas vezes, a atividade é realizada durante toda a jornada de traba‑

lho, principalmente quando realizam a perfuração de rochas na fase de fundação. 

Outras vezes, tarefas pontuais podem ser realizadas por profissionais de diversas 

funções nos canteiros e por tempo relativamente curto.

Fatores ergonômicos

Os fatores ergonômicos dos marteleiros são:

• exposição a vibrações dos membros superiores e do corpo;

• repetitividade; 

• posturas estáticas; 

• posturas prejudiciais; 

• força excessiva;

• pressão temporal;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• tarefas fragmentadas.

Boas práticas

A avaliação da vibração exercida pelo equipamento é essencial para a adoção de 

rodízios entre operadores, o que minimiza os riscos causados pela vibração.

O uso de luvas para amortecimento ameniza a intensidade da vibração nas mãos 

e corpo dos trabalhadores e deve ser o procedimento adotado sempre.

Orientações sobre operação segura, posturas adequadas e realização de esfor‑

ços durante a operação são fundamentais para a eficiência e segurança da atividade.

Comprar equipamentos que produzam menos vibrações e mantê‑los sempre em 

bom estado de manutenção aumenta a produtividade e diminui as paradas por quebras.

O uso de cinzel específico para os diferentes tipos de material a ser demolido/

rompido aumenta a eficiência da atividade e minimiza os esforços dos operadores; 

além disso, o cinzel deve estar afiado e em bom estado de conservação.
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OPERAÇÃO DE MARTELETES

A operação dos marteletes pode gerar esforço físico intenso, exposição à vibração em 

membros superiores e corpo e posturas prejudiciais.

Boas práticas

• Disponibilizar equipamentos com níveis de vibração baixos (observar especifica‑

ções dos fabricantes), manter os cinzéis afiados e com boa manutenção preventiva.

• Realizar rodízios na operação dos marteletes e disponibilizar luvas adequadas aos 

trabalhadores.

• Fazer análise da exposição diária à vibração seguindo a NHO ‑10.

• Realizar orientações sobre a força de preensão utilizada nas ferramentas e a ado‑

ção de posturas adequadas.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do impacto da vibração nos trabalhadores;

• diminuição da incidência de doenças relacionadas à vibração;

• redução do esforço físico;

• redução do tempo de operação;

• aumento do conforto do trabalhador;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.

Crédito: Luva Vibraflex. Danny EPI
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AZULEJISTAS

Os azulejistas são os profissionais que realizam a instalação das peças cerâmicas 

nos pisos, paredes e fachadas dos edifícios.

Entre as atividades, encontra ‑se o preparo da massa utilizada na fixação das ce‑

râmicas, o corte das cerâmicas com a riscadeira, o recorte realizado com serra circu‑

lar, o assentamento e o rejunte das peças cerâmicas.

Fatores ergonômicos 

Os fatores ergonômicos dos azulejistas são:

• repetitividade; 

• posturas estáticas; 

• posturas prejudiciais; 

• força excessiva;

• pressão temporal;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• tarefas fragmentadas.

Boas práticas

A utilização de bancadas para o corte e o armazenamento das cerâmicas minimiza a 

adoção de posturas de flexão de tronco e o tempo de operação.

A utilização de joelheiras ou equipamentos que possibilitem o apoio dos joelhos 

nas tarefas no chão aumenta o conforto do trabalhador e diminui a compressão dos 

joelhos e a adoção de posturas prejudiciais.
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AZULEJISTA – POSTO DE TRABALHO

Atividades próximas ao chão e em locais altos geram posturas prejudiciais. Para o azu‑

lejista, as posturas estáticas e dinâmicas de tronco, de ombros e de membros inferiores 

são o principal fator ergonômico presente. A movimentação manual de cargas é outro 

fator presente e deve ser avaliada com atenção.

Boas práticas

• Adotar o uso de bancadas para os azulejistas que permitam o armazenamento de 

caixas de piso/revestimentos em altura acima do solo e a utilização da serra circular 

portátil e da riscadeira em plano elevado e estável, aumentando a segurança e a 

ergonomia do local de trabalho (conforme fi gura).

• Utilizar plataformas adequadas para o trabalho de assentamento dos revestimen‑

tos em paredes minimiza a adoção de posturas prejudiciais.

• Utilizar suportes de masseira com altura regulável, de material leve e com rodas 

para permitir a adequação da altura da masseira às diversas alturas da atividade.

• Disponibilizar joelheiras para a realização de atividades ajoelhadas minimiza o im‑

pacto e compressão nos joelhos.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• aumento do conforto dos trabalhadores;

• diminuição dos riscos de LER/DORT;

• melhora na produtividade;

• redução do tempo de operação;

• diminuição dos desperdícios;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.

Bancada de corte 

entre 85 e 95 cm de 

altura. Parte para 

armazenamento 

de pisos acima de 

40 cm de altura.

Crédito: Equipaobra Equipamentos Racionalizados
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AZULEJISTA – FERRAMENTAS

A utilização de ferramentas de trabalho inadequadas ou improvisadas gera posturas 

e movimentos prejudiciais, além de aumentar o esforço físico e o risco de acidentes. 

É um indício da falta de condições ideais de trabalho e de gerenciamento inefi caz.

Boas práticas

• Garantir a disponibilidade e uso de ferramentas indicadas para a atividade, evitan‑

do improvisações.

• Disponibilizar ferramentas com cabos cilíndricos com, no mínimo, 13 cm de compri‑

mento e diâmetro entre 3 cm e 5 cm.

• Fornecer serras circulares que atendam aos padrões de segurança da NR ‑12. Não 

deve ser admitida a retirada dos dispositivos de segurança.

• Fornecer serras circulares dotadas de sistema de exaustão minimiza a dispersão de 

poeira respirável no ambiente.

• Disponibilizar dispositivos para pega de pisos/revestimentos de grandes dimen‑

sões que minimizam o esforço e facilitam a manipulação.

• Disponibilizar dispositivos para realizar a mistura da argamassa que diminuem o 

esforço e o tempo de preparo da massa.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• aumento do conforto dos trabalhadores;

• diminuição dos riscos de LER/DORT;

• melhora na produtividade;

• redução do tempo de operação;

• diminuição dos desperdícios;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.
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GESSEIROS

Os gesseiros são os profissionais que realizam a aplicação de gesso em paredes e tetos.

Entre as atividades do gesseiro estão o preparo e a aplicação do gesso em dife‑

rentes alturas e com diferentes texturas (revestimento, decoração). As aplicações 

para revestimento são realizadas desde a altura do solo até o teto, variando a altura 

de trabalho constantemente. Os trabalhos de acabamento, normalmente efetuados 

no teto dos cômodos, são sempre realizados com elevação dos braços acima da al‑

tura dos ombros.

A movimentação de carga existe, porém não é tão intensa como para outros 

profissionais.

Fatores ergonômicos

Os fatores ergonômicos dos gesseiros são:

• repetitividade; 

• posturas estáticas; 

• posturas prejudiciais; 

• força excessiva;

• pressão temporal;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• tarefas fragmentadas.

Boas práticas

A adoção de suportes para a masseira permite a realização do trabalho em boa pos‑

tura, principalmente no preparo da massa e na retirada da massa para aplicação.

A utilização de cavaletes de alumínio na formação do assoalho para o trabalho 

das partes altas das paredes, associados à utilização de madeirites com baixo peso 

e resistência adequada, minimiza os esforços dos trabalhadores e diminui o tempo 

de montagem e desmontagem, facilitando a movimentação dos materiais.

A adoção de sacarias ou embalagens de gesso de no máximo 25 kg minimiza os 

esforços na movimentação manual, diminuindo os riscos de lombalgia e adequando 

a atividade aos padrões de movimentação de cargas aceitos internacionalmente.

As desempenadeiras (paletas), ferramentas mais utilizadas, devem ser de ma‑

terial leve e de preferência com pega adequada para as mãos, possibilitando a di‑

minuição das cargas movimentadas e melhorando as posturas adotadas em mãos 

e punhos.
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GESSEIRO – POSTO DE TRABALHO

Atividades próximas ao chão e em locais altos geram posturas prejudiciais. Para o gessei‑

ro, as posturas estáticas e dinâmicas de tronco, de ombros e de membros inferiores e a 

repetitividade de movimentos de cotovelos, punhos e mãos são os principais fatores er‑

gonômicos presentes. A movimentação manual de cargas deve ser avaliada com atenção.

Boas práticas

• Adotar o uso de suportes para masseira feitos com material leve e dotados de rodí‑

zios que permitam o fácil deslocamento e o bom alcance vertical à massa.

• Optar pelo uso de cavaletes leves de alumínio para a construção do assoalho eleva‑

do necessário à cobertura da parte superior das paredes e do teto, minimizando o 

esforço para sua movimentação.

• Utilizar madeiras leves e resistentes na confecção do assoalho elevado, possibili‑

tando a diminuição da movimentação manual de cargas e do tempo de instalação 

e desmontagem do assoalho.

• Adotar o uso de sacaria de até 25 kg, diminuindo o esforço do trabalhador na movi‑

mentação e preparo do gesso.

• Fornecer ao gesseiro desempenadeiras (paletas) de material leve e pega preferen‑

cialmente cilíndrica com 13 cm de comprimento e diâmetro de 3,5 cm a 4,5 cm.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do impacto da movimentação manual de cargas;

• redução do esforço da atividade;

• melhora na produtividade;

• redução do tempo de operação;

• diminuição dos desperdícios;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.

Crédito: Equipaobra Equipamentos Racionalizados
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PEDREIROS 

Os pedreiros são os profissionais que realizam a construção de estruturas em alve‑

naria e concreto.

Fatores ergonômicos

Os fatores ergonômicos dos pedreiros são:

• repetitividade; 

• posturas estáticas; 

• posturas prejudiciais; 

• força excessiva;

• pressão temporal;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• tarefas fragmentadas.

Boas práticas

Nas atividades do pedreiro, diversas situações podem ser aprimoradas, como na 

concretagem, na alvenaria e na fachada.

A adoção de suportes para masseira de material leve, preferencialmente com altu‑

ra de aproximadamente 90 cm em relação ao solo, permite a adequação da altura de 

retirada da massa para níveis confortáveis e que diminuem o tempo de operação.

Na concretagem, a instalação de suporte para elevar a altura da boca do mango‑

te com pega apropriada para as mãos diminui a flexão de tronco e facilita a movi‑

mentação do mangote na laje. Ao longo do mangote, a instalação de placas de ma‑

terial leve facilita sua movimentação sobre as ferragens.

A instalação de um “caminho” sobre as ferragens facilita o deslocamento dos 

trabalhadores e diminui o risco de acidentes e quedas.

A utilização de réguas com cabo evita a postura ajoelhada ou de flexão acentua‑

da de tronco na atividade de alisamento do concreto. Quando possível, a utilização 

de réguas vibratórias pode ser indicada, auxiliando a manutenção de boa postura e 

aumentando a eficiência da atividade.

Na atividade de fachada, deve ‑se utilizar masseira com altura de aproximada‑

mente 90 cm em relação ao piso do andaime suspenso. Dispositivos elétricos para a 

movimentação vertical do andaime suspenso diminuem o tempo de movimentação 

e poupam os esforços do trabalhador.

As ferramentas utilizadas devem ter boa pega, preferencialmente com formato 

cilíndrico e com comprimento mínimo de 13 cm e diâmetro entre 3,5 cm e 4,5 cm.

No assentamento de blocos, o uso de bisnagas e palhetas é eficiente e diminui o 

desperdício de materiais.
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CONCRETAGEM

A concretagem com uso de mangotes pode gerar esforços excessivos devido ao seu 

peso, que é movimentado manualmente em superfícies que dificultam o deslizamento.

Boas práticas

• Instalar passarela de madeira sobre as ferragens, planejada para cobrir estrategica‑

mente a área a ser concretada, facilitando os deslocamentos dos trabalhadores e 

do mangote sobre a laje.

• Utilizar equipe com número adequado de trabalhadores para os esforços exigidos 

na concretagem, aumentando a eficiência e diminuindo o esforço dos trabalhadores.

• Posicionar na boca do mangote suporte para facilitar a pega e, principalmente, a 

movimentação do mangote sobre as armações.

• Disponibilizar ferramentas para o alisamento do concreto dotadas de cabos, mini‑

mizando a flexão de tronco.

• Utilizar régua vibratória para o alisamento do concreto minimiza os esforços e o 

tempo da atividade.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• redução do esforço físico;

• aumento da produtividade por trabalhador;

• redução do tempo de operação;

• diminuição do absenteísmo;

• diminuição dos afastamentos relacionados a patologias de coluna;

• melhora da postura corporal;

• aumento do conforto do trabalhador;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.
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ALVENARIA

A construção de alvenaria estrutural e alvenaria de fechamento pode gerar esforço 

físico intenso, excesso de movimentação manual de cargas e posturas prejudiciais.

Boas práticas

• Disponibilizar bancadas para o armazenamento dos blocos a serem utilizados com 

altura de 30 cm em relação ao solo, que permite a pega dos blocos a 50 cm de altura 

na primeira fi leira, 70 cm na segunda fi leira e 90 cm na terceira e última fi leira.

• Fornecer suporte para a masseira, de preferência com altura ajustável e de material 

leve (alumínio).

• Disponibilizar andaimes adequados para a realização das fi adas superiores de blo‑

cos, minimizando a adoção de posturas prejudiciais em ombros, preferencialmente 

o andaime deve suportar também a masseira.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• redução do esforço físico;

• melhora na postura corporal;

• diminuição do tempo de operação;

• aumento do conforto do trabalhador;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.
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TRABALHO NA FACHADA

A atuação nas fachadas dos edifícios exige o uso de balancins, o que pode gerar diver‑

sos problemas relacionados à falta de espaço, como posicionamento inadequado dos 

equipamentos, esforços excessivos e riscos de acidentes gerados pela atividade.

Boas práticas

• Utilizar andaimes suspensos com largura adequada para o posicionamento de equi‑

pamentos e para a movimentação livre dos trabalhadores.

• Disponibilizar suporte para masseira, de preferência com altura ajustável e de ma‑

terial leve (alumínio).

• Utilizar andaime suspenso com sistema de elevação elétrico minimiza os esforços 

e o tempo de movimentação vertical.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• melhora na postura corporal;

• redução do tempo de operação;

• aumento do conforto do trabalhador;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.

Masseira 
acima do solo
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FERRAMENTAS PARA ALVENARIA

A utilização de algumas ferramentas com modelo e formato tradicionais, como a co‑

lher de pedreiro, pode gerar maior esforço físico na operação, além de desperdício no 

processo produtivo.

Boas práticas

• Utilizar ferramentas com cabos cilíndricos de, no mínimo, 13 cm de comprimento e 

diâmetro entre 3 cm e 5 cm.

• Empregar ferramentas projetadas para aumentar a produção e reduzir o des‑

perdício de material, como desempenadeiras (paletas) de maior comprimento 

e bisnagas para aplicação de argamassa, pois elas diminuem a repetição de mo‑

vimentos e economizam material.

• Utilizar colher de pedreiro em V, pois promove melhor distribuição de peso, o que 

minimiza os esforços nos punhos.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• melhora na postura corporal;

• diminuição do tempo de operação;

• aumento do conforto do trabalhador;

• redução dos desperdícios de material;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.
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AJUDANTES

Os ajudantes têm a função de auxiliar os profissionais da obra, executando a movi‑

mentação dos materiais necessários para que os profissionais realizem suas tarefas.

Fatores ergonômicos

Os fatores ergonômicos dos ajudantes são:

• movimentação manual de cargas;

• repetitividade; 

• posturas estáticas; 

• posturas prejudiciais; 

• força excessiva;

• pressão temporal;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• tarefas fragmentadas. 

Boas práticas

As boas práticas relacionadas à movimentação manual de cargas são aquelas que 

podem trazer mais benefícios aos ajudantes.

Disponibilizar carrinhos para a movimentação manual de cargas e mantê ‑los em 

bom estado de conservação auxilia na diminuição do esforço e do tempo de movi‑

mentação manual. A organização do espaço no canteiro e o planejamento de vias de 

movimentação aumentarão o impacto dessa prática.

Os estoques de materiais devem estar localizados o mais próximo possível da 

utilização. Deve ‑se evitar o armazenamento em altura abaixo dos joelhos ou acima 

dos ombros dos trabalhadores.

Buscar a aquisição de materiais fracionados em cargas de, no máximo, 25 kg. Isso 

pode contribuir para a redução dos impactos da carga sobre o trabalhador e está de 

acordo com os limites aceitos internacionalmente.

Realizar orientação sobre a movimentação manual de cargas aos trabalhadores 

auxilia no conhecimento dos riscos e na elaboração de estratégias para a diminuição 

dos riscos.
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CENTRAL DE MASSA

O trabalho na central de massa pode gerar esforço excessivo em razão da movimenta‑

ção manual de cargas e posturas em grande amplitude de movimento de flexão ante‑

rior do tronco.

Boas práticas

• Disponibilizar as sacarias em local adequado com, no mínimo, 40 cm e, preferen‑

cialmente, a 75 cm de altura acima do solo; não fazer pilhas mais altas do que a 

altura dos ombros.

• Fornecer masseira que permita o enchimento direto dos carrinhos, sem a necessi‑

dade do uso de pá/enxada.

• Utilizar sacaria com, no máximo, 25 kg, adequando a carga a limites condizentes 

com os limites do corpo humano.

• Realizar orientações sobre postura adequada na operação das máquinas.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• redução do esforço físico;

• diminuição do tempo de operação;

• aumento do conforto do trabalhador;

• diminuição do absenteísmo;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.
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DEPÓSITO DE MATERIAIS

A disposição dos materiais nos depósitos pode gerar posturas prejudiciais, principal‑

mente quando são armazenados diretamente no solo ou em prateleiras muito altas.

Boas práticas

• Armazenar os materiais em local organizado, com bom espaço de circulação.

• Dispor os materiais sempre entre a altura dos joelhos e ombros, minimizando as 

posturas de fl exão de tronco e a movimentação de materiais acima dos ombros.

• Organizar o depósito de modo que os principais produtos utilizados permaneçam 

em local de fácil acesso.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• redução do tempo de movimentação de carga;

• diminuição do absenteísmo;

• aumento do conforto do trabalhador;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.
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DESCARREGAMENTO DE BLOCOS

A movimentação de blocos, tanto no descarregamento dos caminhões quanto na mo‑

vimentação interna na obra, pode gerar esforço físico intenso e movimentação manual 

desnecessária de materiais.

Boas práticas

• Adequar a carga para ser descarregada com o auxílio da grua, quando disponível 

no canteiro.

• Utilizar empilhadeiras, quando disponíveis, e quando os blocos são entregues em 

paletes.

• Quando o canteiro não possuir equipamentos específicos para a movimentação de 

materiais, utilizar rampas entre o caminhão e o solo para descarregar os materiais 

ou procurar fornecedores com caminhões adequados (guindaste munck ou plata‑

forma hidráulica de descarga).

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• redução do esforço físico;

• diminuição do tempo de descarregamento e movimentação de carga;

• aumento do conforto do trabalhador;

• diminuição da rotatividade

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.

Crédito: Revista Construção e Mercado. Pini. Extraído do artigo 
de Aline Mariane com colaboração de Dauro Robério Brandão 
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MOVIMENTAÇÃO DE BLOCOS

A movimentação de blocos no interior da obra pode gerar esforço físico intenso e mo‑

vimentação manual desnecessária de materiais

Boas práticas

• Descarregar os blocos em local estratégico, o mais próximo possível do local de 

utilização.

• Utilizar empilhadeiras, quando disponíveis e quando os blocos chegam em paletes.

• Empregar carrinhos específicos para a movimentação de blocos no interior das 

obras e orientar os trabalhadores sobre o excesso de carga.

• Instalar vias de passagem bem delimitadas e niveladas para o trânsito de carrinhos.

• Utilizar rampas para a movimentação dos carrinhos em locais com desnível.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• redução do tempo de movimentação de carga;

• diminuição do absenteísmo;

• aumento do conforto do trabalhador;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.
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MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

A movimentação de materiais no interior da obra pode gerar esforço físico intenso, 

retrabalho e movimentação manual desnecessária.

Boas práticas

• Ter carrinhos de movimentação de carga em número suficiente, para que eles este‑

jam disponíveis quando necessário.

• Instalar vias de passagem bem delimitadas e niveladas para o trânsito de carrinhos.

• Utilizar carrinhos com pneus em bom estado de manutenção para a movimentação 

de cargas dentro da obra.

• Fazer manutenção preventiva dos carrinhos do canteiro.

• Realizar orientações sobre a movimentação manual de cargas aos trabalhadores.

• Utilizar rampas para a movimentação dos carrinhos em locais com desnível.

• Quanto mais rápido desconfortos e dificuldades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identificar e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição do esforço físico;

• redução do tempo de movimentação de carga;

• diminuição do absenteísmo;

• aumento do conforto do trabalhador;

• comunicação eficaz sobre as dificuldades durante a atividade de trabalho.

Crédito: Weber Máquinas e Ferramentas
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INSTALADORES ELÉTRICOS

Os instaladores elétricos são os profissionais responsáveis pela instalação de toda a 

rede de eletricidade dos edifícios. Entre as atividades estão a passagem dos fios, a 

instalação dos conduítes durante a fase de construção das armações para concreta‑

gem, a instalação de quadros de luz, energizar a rede e realizar os testes necessários.

Fatores ergonômicos

Os fatores ergonômicos dos instaladores elétricos são:

• repetitividade; 

• trabalho no nível do solo;

• trabalho acima da cabeça;

• posturas estáticas; 

• posturas prejudiciais; 

• força excessiva;

• pressão temporal;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• tarefas fragmentadas.

Boas práticas

As boas práticas para os instaladores elétricos são voltadas às posturas de trabalho 

e à repetitividade.

Fornecer escadas com plataforma para o trabalho em luminárias e locais elevados 

auxilia na diminuição dos esforços em membros inferiores e na melhor estabilidade 

do trabalhador, facilitando a execução das tarefas com a adoção de boa postura.

O uso de joelheiras para as atividades próximas do solo aumenta o conforto e 

diminui a compressão das estruturas do joelho na postura ajoelhada.

Disponibilizar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação e funcio‑

namento aumenta a produtividade e diminui os esforços realizados nas atividades. 
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INSTALADOR ELÉTRICO

Atividades próximas ao chão e em locais altos geram posturas prejudiciais. Para o ins-

talador elétrico, os principais fatores ergonômicos presentes são as posturas estáticas 

de tronco, movimentos de grande amplitude de tronco, ombros e membros inferiores 

e a repetitividade de movimentos de cotovelos, punhos e mãos.

Boas práticas

• Dispor de escadas sólidas e adequadas, preferencialmente com plataformas, au-

menta a estabilidade corporal e a área disponível para o apoio dos pés, melhora 

o alcance e diminui a amplitude de movimento em ombros durante as operações.

• Adotar o uso de joelheiras adequadas para os trabalhos próximos ao solo reduz a 

compressão das estruturas do joelho quando a postura ajoelhada for necessária.

• Disponibilizar ferramentas com cabos adequados, em bom estado de manutenção 

e próprias para a realização das atividades possibilita a diminuição dos esforços, o 

aumento da produtividade e a melhor qualidade das operações.

• Estar atento às novidades em termos de ferramentas e dispositivos auxiliares de 

melhor formato ou que proporcionam redução do esforço.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu-

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• diminuição dos movimentos repetitivos;

• melhora da postura corporal;

• melhora na produtividade;

• diminuição do tempo de operação;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.

Crédito: Thinkstock
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INSTALADORES HIDRÁULICOS 

Os instaladores hidráulicos são os profissionais que realizam a instalação dos com‑

ponentes hidráulicos da obra, tal como tubulações, rufos e calhas.

Fatores ergonômicos

Os fatores ergonômicos dos instaladores hidráulicos são:

• repetitividade; 

• trabalho no nível do solo;

• trabalho acima da cabeça;

• posturas estáticas; 

• posturas prejudiciais; 

• força excessiva;

• pressão temporal;

• jornadas de trabalho prolongadas;

• tarefas fragmentadas.

Boas práticas

As boas práticas para os instaladores hidráulicos são voltadas às posturas de traba‑

lho e à repetitividade.

Fornecer escadas firmes com plataforma para o trabalho em locais elevados ga‑

rante melhor estabilidade do trabalhador, diminui a distância de alcance, portanto 

reduz os esforços nas pernas e braços, e facilita a execução das tarefas pela adoção 

de boa postura.

O uso de joelheiras para as atividades próximas do solo aumenta o conforto e 

diminui a compressão das estruturas do joelho na postura ajoelhada.

O uso de uma bancada móvel para o corte de tubulações e armazenamento de 

ferramentas e materiais contribui para a diminuição de esforços e aumento do espa‑

ço de trabalho, permitindo boa postura e diminuindo a improvisação nas tarefas.

Disponibilizar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação e fun‑

cionamento aumenta a produtividade e reduz os esforços realizados nas atividades.
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INSTALADORES HIDRÁULICOS

Atividades próximas ao chão e em locais altos exigem posturas prejudiciais. Para o 

instalador hidráulico, as posturas estáticas e as grandes amplitudes de movimento do 

tronco, ombros e membros inferiores, associadas à repetitividade de movimentos de 

cotovelos, punhos e mãos são os principais fatores ergonômicos presentes.

Boas práticas

• Adotar o uso de escadas adequadas (preferencialmente com plataformas) para re‑

duzir a amplitude de movimento em ombros e aumentar a área disponível para o 

apoio dos pés aumenta a estabilidade corporal durante as operações e diminui a 

fadiga.

• Utilizar joelheiras para os trabalhos próximos ao solo auxilia na diminuição da 

compressão das estruturas do joelho quando necessária a manutenção de postura 

ajoelhada.

• Disponibilizar bancadas portáteis para o apoio dos materiais e a realização de corte 

de tubulações de pequena dimensão, aumentando a altura do armazenamento de 

materiais e da superfície de trabalho.

• Fornecer ferramentas com cabos adequados, em bom estado de funcionamento e 

próprias para a realização das atividades possibilita a diminuição dos esforços, o 

aumento da produtividade e a melhor qualidade das operações.

• Quanto mais rápido desconfortos e difi culdades durante a atividade de trabalho 

forem descobertos, menor o risco de lesões graves. Estabeleça um canal de comu‑

nicação para identifi car e corrigir problemas do posto de trabalho.

Benefícios

• melhora da postura corporal;

• melhora na produtividade;

• redução do tempo de operação;

• diminuição das improvisações no canteiro;

• comunicação efi caz sobre as difi culdades durante a atividade de trabalho.
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GERENCIAMENTO DE ERGONOMIA

Os fatores ergonômicos podem ser tratados como outro aspecto das atividades de 

trabalho que podem afetar negativamente a saúde. Para adequado gerenciamento 

de ergonomia, é preciso: fazer a análise ergonômica do trabalho; identificar a popu‑

lação de trabalhadores e obter indicadores de saúde, produtividade e rotatividade; 

avaliar os problemas existentes e classificá‑los em termos de prioridade de ação, 

por exemplo, pela gravidade, frequência elevada ou impacto sobre a produtividade 

e qualidade.

A sequência a seguir indica os passos que devem ser tomados para realizar a 

avaliação e a gestão de ergonomia:

O envolvimento dos trabalhadores em todas as etapas para a solução dos pro‑

blemas permite o gerenciamento eficaz dos processos.

A adoção de uma metodologia de melhoria contínua é fundamental para o apri‑

moramento efetivo e constante das situações de trabalho.

Etapa 3 – Avaliar os riscos e decidir sobre as ações a serem tomadas.

Etapa 1 – Identificar os fatores ergonômicos.

Etapa 2 – Determinar quem pode ser afetado e como.

Etapa 4 – Elaborar e implantar o plano de gerenciamento,  
registrando ações e resultados.

Etapa 5 – Rever a avaliação e atualizá‑la de acordo com os resultados.

R4_ErgonomiaConstruçãoCivil.indd   72 09/01/17   11:36



  C
O

n
Si

d
er

A
çõ

eS
 f

in
A

iS
 

73

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os aspectos ergonômicos são muito relevantes nas atividades de trabalho ligadas à 

indústria da construção, no entanto, nem sempre são identificados claramente.  

É imprescindível que os responsáveis pela execução das obras – corpo técnico, en‑

carregados e líderes, equipes de saúde e segurança – estejam cientes de como sua 

ação pode contribuir para o aprimoramento dos processos de gestão, procedimen‑

tos e execução das atividades, incluindo boas práticas dentro do canteiro de obra. 

A comunicação sobre a segurança e a saúde dos trabalhadores deve ser constan‑

te entre todos os envolvidos no planejamento dos processos e na execução das 

obras. Só a inclusão desses aspectos como parâmetros e metas de projeto garantirá 

o desenvolvimento e a adoção de medidas de controles e de gestão adequadas.  

A adoção das boas práticas e a gestão integrada estimularão atitudes preventivas e 

corretivas que farão a diferença em cada empreendimento, reduzindo custos, aten‑

dendo aos padrões de qualidade, cumprindo prazos de execução, valorizando a cul‑

tura empresarial e trazendo qualidade de vida ao trabalhador e às finanças das em‑

presas e do país.
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ANEXOS

ANEXO 1 – LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGA

POSIÇÃO 1

Abaixe‑se mantendo a cabeça e 
as costas em linha reta

Levante‑se usando a força das 
pernas e mantendo os braços 

sustentando a carga

O uso do carrinho manual 
hidráulico reduz o emprego de 

esforço físico excessivo e a 
exigência de postura 

inadequada do trabalhador

O uso do carrinho manual reduz 
o esforço físico do trabalhador e 
permite o transporte seguro de 

tambores, latas de tintas, 
vernizes e solventes

Aproxime bem a 
carga de seu corpo, 

mantendo‑a centralizada

Utilizando a palma das mãos, 
segure fi rmemente a carga

POSIÇÃO 2

POSIÇÃO 4POSIÇÃO 3
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ANEXO 2 – TRABALHOS NO NÍVEL DO SOLO

Sentar durante a jornada de trabalho favorece o descanso da sua musculatura e seu 

corpo agradecerá!

• Escolha um assento estável e que sustente o seu peso;

• Coloque o assento próximo do local de trabalho, para fi car próximo das ferra‑

mentas que usa para trabalhar;

• Quando sentado, levante os objetos com cuidado. Não levante itens pesados 

nessa posição porque a sua perna não contribui para facilitar o levantamento.

Utilize ferramentas que permitam trabalhar sem se inclinar para frente ou fi car aga‑

chado por muito tempo. Essas ferramentas auxiliam na diminuição do cansaço ao 

fi nal da jornada de trabalho.

Quando não houver possibilidade de seguir as orientações acima, utilize joelheiras 

acolchoadas para amenizar a pressão sobre os joelhos.

Crédito: Colar
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ANEXO 3 – TRABALHOS COM ELEVAÇÃO DOS BRAÇOS ACIMA DA CABEÇA

Nunca eleve uma carga acima da cintura em um só movimento!

Inicialmente, eleve a carga até a altura do ombro e depois eleve acima da cabeça. 

Essa ação previne a sobrecarga sobre a coluna e as articulações dos braços.
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ANEXO 4 – TORÇÃO DO TRONCO, TRABALHO SENTADO E TRABALHO EM PÉ

Evite girar sua coluna durante as atividades de trabalho, tanto em pé como sentado.  

A torção da coluna compromete uma estrutura localizada entre as vértebras – o disco 

intervertebral. Ele articula as vértebras e dá mobilidade à coluna, ao mesmo tempo 

que age como um amortecedor, protegendo o contato de uma vértebra com outra.

Durante a operação de máquinas pesadas na posição sentado, evite torcer a coluna e 

regule o assento de forma que os joelhos fiquem um pouco fletidos (dobrados). O en‑

costo deve ser regulado com inclinação para trás de até 110º graus e os braços devem 

permanecer com flexão de cotovelos para manter a coluna totalmente encostada.

Nos trabalhos em pé por longos períodos, alterne o apoio sobre uma perna e outra, 

ou coloque um suporte com altura de no mínimo 10 cm para o apoio alternado de 

um dos pés.
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ANEXO 5 – ERGONOMIA
LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL1

Deve ser preenchido e atualizado em conjunto a cada duas semanas pelo 
representante da empresa e pelo representante sindical. Este instrumento foi 
planejado para ajudar a desenvolver um “olhar” para os problemas ergonômicos e 
prevenir lesões.

Data: _________________ Canteiro: __________________ Empresa: _______________________ 
Rep. Sindical: _____________________ Subcontratante: ________________________________
Responsável pelo preenchimento: _________________________________________________

MANUSEIO DE CARGAS

1. Quais materiais ou equipamentos pesados estão sendo manuseados no canteiro 
de obras – drywall, vergalhões, fôrmas de concreto ou qualquer item acima de 10 kg?
_____________________________________________________________________________________ 

2. Os trabalhadores realizam o levantamento manual de cargas 
acima de 25 kg de uma só vez sem ajuda?

SIM NÃO

3. Os trabalhadores realizam o levantamento manual de cargas 
acima de 10 kg frequentemente?
Se sim, como isso pode ser mudado?
___________________________________________________________________

SIM NÃO

4. Há alças ou alavancas para ajudar a carregar os materiais?
Se sim, elas são fáceis de usar e confortáveis?
___________________________________________________________________

SIM NÃO

5. Os trabalhadores são orientados a pedir ajuda de alguém para 
levantar materiais pesados?

SIM NÃO

1. Traduzido com permissão do documento “Construction Ergonomics Checklist”, elaborado pelo “The 
Center for Construction Research and Training”, disponível em <http://www.cpwr.com/sites/default/fi‑
les/publications/ergo_checklist.pdf> (Acesso em 27 abr. 2016). Tradução: Flora M. G. Vezzá.
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6. Há carrinhos ou outros auxílios facilmente disponíveis para 
movimentação de materiais?
Se sim, os carrinhos estão sendo usados?
___________________________________________________________________
Se não, por que não?
___________________________________________________________________

SIM NÃO

7. Se a resposta à pergunta 5 foi “não”, o canteiro está limpo o 
suficiente para permitir o uso de carrinhos?

SIM NÃO

8. Os materiais são entregues o mais próximo possível do local 
em que serão usados?
Se não, como isso pode ser mudado?
___________________________________________________________________

SIM NÃO

9. Em que atividades os trabalhadores têm de levantar os braços acima da cabeça?
_____________________________________________________________________________________

10. Como se pode evitar essa posição dos braços elevados?
_____________________________________________________________________________________

11. Os materiais estão estocados no chão ou ao nível do solo? SIM NÃO

12. Se sim em 11, os trabalhadores têm de se inclinar para 
levantá ‑los?

SIM NÃO

13. Os materiais podem ser estocados no nível da cintura? SIM NÃO

14. Os materiais podem ser mantidos mais perto? SIM NÃO

FERRAMENTAS

15. As ferramentas estão afiadas e em boas condições? SIM NÃO

16. Há ferramentas que vibram muito?
Quais? ___________________________________________________________

SIM NÃO

17. Há ferramentas que exigem torção do punho para usar?
Quais? ___________________________________________________________

SIM NÃO

18. Existem outras ferramentas mais indicadas para a tarefa?
Se sim, quais são elas?
___________________________________________________________________

SIM NÃO
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TRABALHO REPETITIVO

19. Que tarefas ou trabalhos usam o mesmo movimento dezenas de vezes durante 
mais de uma hora por dia?
_____________________________________________________________________________________

20. Quais são os movimentos?
_____________________________________________________________________________________

21. O número de repetições pode ser reduzido por rodízio de 
funções ou pausas de descanso?

SIM NÃO

22. Existem equipamentos que podem ser utilizados para 
diminuir os movimentos repetitivos?
Se sim, quais?
___________________________________________________________________

SIM NÃO

POSTURAS INADEQUADAS

23. Que tarefas envolvem trabalho acima dos ombros por mais de uma hora por dia?
_____________________________________________________________________________________

24. O uso de andaimes, plataformas ou outro equipamento pode 
diminuir o trabalho com braços elevados?

SIM NÃO

25. Que tarefas ou atividades envolvem trabalho no nível do chão ou de joelhos?
_____________________________________________________________________________________

26. Almofadas ou joelheiras estão disponíveis e são usadas pelos 
trabalhadores?

SIM NÃO

27. Pode ‑se usar equipamentos para reduzir a necessidade da 
posição de joelhos?

SIM NÃO
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28. Que trabalhos exigem que os funcionários fiquem em uma única posição por 
longos períodos?
_____________________________________________________________________________________

29. Rodízio de funções ou pausas para descanso podem ser 
usados para reduzir o tempo em posturas inadequadas?

SIM NÃO

30. Que trabalhos exigem muitas torções de tronco?
_____________________________________________________________________________________

31. Que trabalhos exigem muitas flexões de tronco?
_____________________________________________________________________________________

32. Como se pode reduzir a necessidade de torções ou flexões de tronco?
_____________________________________________________________________________________

TRABALHO EM PÉ

33. Que trabalhos exigem que os funcionários fiquem em pé o dia todo, 
especialmente sobre pisos de concreto?
_____________________________________________________________________________________ 

34. É possível usar banquetas durante a realização de trabalhos 
junto ao solo?

SIM NÃO

SUPERFÍCIES PARA ANDAR E TRABALHAR

35. As vias estão desobstruídas? SIM NÃO

36. As superfícies estão niveladas? SIM NÃO

TRABALHO SENTADO

37. Que trabalhos exigem que se passe o dia todo sentado?
_____________________________________________________________________________________             

38. Os assentos possuem mecanismos fáceis de ajustar e são 
confortáveis?

SIM NÃO

39. Nos equipamentos pesados, os trabalhadores têm de se 
inclinar para frente para enxergar/fazer o seu trabalho?

SIM NÃO
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40. O assento de qualquer equipamento pesado vibra muito? SIM NÃO

PRESSÃO POR PRODUTIVIDADE

41. Algum dos trabalhadores ganha prêmio por produtividade? SIM NÃO

42. Os supervisores ou trabalhadores estão sob pressão de 
produção que podem levar a improvisações e lesões?

SIM NÃO

43. Como esse problema pode ser resolvido? Mais pausas? Mais reuniões de 
segurança? Um representante especial de segurança no canteiro? Outra forma? 
Qual?
_____________________________________________________________________________________

TREINAMENTO

44. Os trabalhadores receberam treinamentos de ergonomia e 
prevenção de problemas musculoesqueléticos?                                                                 

SIM NÃO

45. Os supervisores tiveram treinamentos de ergonomia e 
prevenção de problemas musculoesqueléticos?

SIM NÃO

SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS

46. Os trabalhadores sentem ‑se livres para relatar sintomas? SIM NÃO

47. Os trabalhadores têm relatado dores musculares, 
formigamentos, perda de sensibilidade, perda de força ou de 
movimento articular?
Se sim, onde?
Lombar ___ Pescoço ___ Ombro ___ Braço ___ Punho ___ Joelho ___

SIM NÃO

48. Quais as funções que apresentam mais problemas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

49. Quais podem ser as causas principais?
Trabalho repetitivo_____________________
Posturas inadequadas___________________
Posturas fixas_________________________
Levantamento de cargas pesadas____________
Falta de pausas suficientes________________
Outras______________________________

50. Os trabalhadores muitas vezes parecem exaustos no fim do dia? SIM NÃO
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GUIA PARA DISCUSSÃO DE SOLUÇÕES

Quais trabalhos no canteiro são os mais perigosos para lesões musculoesqueléticas?

1.
2.
3.
4.
5.

O que foi feito para reunir as ideias dos trabalhadores para ajudar a reduzir as lesões 
musculoesqueléticas no trabalho?

Que trabalho conjunto pode ser feito para reduzir essas lesões?

O que pode ser feito para reduzir os riscos ou tornar os trabalhos mais fáceis?

Soluções propostas

Mais efetivas                                Mais fáceis de implantar                                 Mais baratas

1.
2.
3.
4.
5.

Menos efetivas                        Mais difíceis de implantar                                Mais caras
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