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RESUMO 

 

Introdução: A importância econômica e social da agricultura dentro do nosso país 

representada pelo grande contingente de pessoas que nela sobrevivem, indica a necessidade de 

programas que visem seu fortalecimento, como grupo social e econômico de produção agrícola. 

Tendo em vista que os trabalhadores da agricultura são expostos a grandes esforços físicos e aos 

movimentos repetitivos, este estudo teve como objetivo verificar os fatores que podem vir a 

desencadear acidentes e/ou doenças ocupacionais, suas consequências e suas formas de 

prevenção. A metodologia aplicada para esse estudo de caso, foi o método de Análise Ergonômica 

do Trabalho (AET) através da observação direta aos trabalhadores do campo de produção de 

sementes de milho na região de Formosa-GO. Conclui nessa análise ergonômica, que as atividades 

observadas oferecem aos trabalhadores riscos ergonômicos classificados de leve a moderado, 

porém, os fatores que contribuem as más condições ergonômicas são passíveis de serem 

minimizados, se não, anulados, mudando hábitos posturais incorretos, orientando e adaptando 

algumas situações de trabalho.  

 

Palavras-chave: Risco ergonômico, postura, saúde, agricultura. 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The economic and social importance of agriculture within our country represented 

by the large contingent of people who survive it, indicates the need for programs aimed at 

strengthening it, as a social and economic group of agricultural production. Considering that 

agricultural workers are exposed to great physical effort and repetitive movements, this study 

aimed to verify the factors that can trigger occupational accidents and / or diseases, their 

consequences and their prevention. The methodology applied for this case study was the 

Ergonomic Labor Analysis (AET) method through direct observation to workers in the field of corn 

seed production in the Formosa-GO region. It concludes in this ergonomic analysis that the 

activities observed offer workers ergonomic risks classified as mild to moderate. However, the 

factors that contribute to the poor ergonomic conditions are possible to be minimized, if not 

annulled, changing incorrect posture habits, guiding and adapting some work situations. 

 

Keywords: Ergonomic risk, posture, health, agriculture. 
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INTRODUÇÃO 

O ser humano pode estar sujeito a diversas situações que podem lhe causar problemas de 

saúde, fadiga e desconforto, levando a uma menor concentração, aumento do índice de acidentes, 

diminuição da eficiência, qualidade e produtividade do trabalho. Segundo Fiedler, tais 

circunstâncias são muito comuns no setor agrícola, onde a maioria dos trabalhadores executa o 

trabalho em campo aberto ou no interior de postos de trabalho sob condições ergonômicas 

inadequadas. Mesmo que o trabalho seja executado por métodos manuais ou semimecanizados, 

normalmente os trabalhadores manuseiam cargas pesadas e exercem atividades que exigem 

esforços repetitivos e posturas incorretas1. 

Historicamente a agricultura está presente na economia dos países, e se divide em três 

funções, de acordo com teorias de desenvolvimento econômico: produção de alimentos para a 

população, geração de renda para o processo de industrialização e fornecedora de mão-de-obra 

para o mesmo. No Brasil sua importância se manteve ao longo dos anos, tornando-se também uma 

importante geradora de divisas internacionais2.  

O milho é o cereal de maior volume de produção no mundo, com aproximadamente 960 

milhões de toneladas. Segundo dados do United States Departament of Agriculture (USDA), o 

Brasil ocupa a terceira posição no market share da produção de milho no mundo, ficando atrás de 

Estados Unidos e China. Dentro deste cenário, o Brasil, com uma área cultivada com milho de 

15,12 milhões de hectares e produção de 82 milhões de toneladas, é hoje um país estratégico, 

pois, é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador mundial de milho, cabe enfatizar 

que esta cultura é uma das principais atividades produtivas no Brasil, é absorve uma relativa 

quantidade de mão de obra, onde esses trabalhadores desempenham diversificada gama de 

atividades: desde o preparo do solo para plantio até a colheita, passando pelo transporte e 

armazenagem de produtos e insumos agrícolas, além de inúmeras atividades específicas 

desenvolvidas paralelamente3. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma que o trabalho rural é 

significativamente mais perigoso que outras atividades e estima que milhões de agricultores 

sofram sérios problemas de saúde. Ainda segundo a OIT, as atividades laborais que mais matam 

são: agricultura, mineração, construção e pesca comercial4. Por isso, foi criada, em 2005, a Norma 

Regulamentadora de Segurança e Saúde do Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 

Exploração Florestal e Aquicultura — NR-31, do Ministério do Trabalho e Emprego5.  

Os agentes de risco a que os trabalhadores rurais estão expostos se dividem em: físicos 

— ruído e vibração provenientes dos maquinários, radiações não ionizantes que podem levar ao 

desenvolvimento de câncer de pele, variações de temperatura devido às condições climáticas, frio, 

calor; químicos — exposição a agrotóxicos, a adubos químicos, fertilizantes, solventes, 

combustíveis, a gases emanados da combustão de motores; biológicos — exposição aos agentes 

biológicos (fungos, bactérias, protozoários etc.) existentes na terra, em adubos orgânicos e na 

água, promovendo um aumento de probabilidade na ocorrência de enfermidades infecciosas e 

verminoses; agentes ergonômicos — causados por posturas inadequadas e carregamento de 

peso, posturas forçadas, repetitividade, flexão/rotação de tronco, exigência psicológica devido à 

pressão no trabalho e pressão por produtividade, acidentes por cortes e amputações decorrentes 

do uso de ferramentas e de máquinas em condições precárias de segurança, quedas, ataques de 
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animais peçonhentos e domésticos, acidentes de trajetos, fatores ambientais por contaminação 

hídrica, chuva ácida, pulverização aérea, eventos sociais pela precariedade de vínculos, 

subemprego, baixos salários, entre outros4. Esses riscos estão presentes em todo o processo 

produtivo. 

De acordo com FARIA et al as características de um ambiente de trabalho refletem, de 

maneira expressiva, as qualidades do trabalhador. Um local de trabalho apropriado deve oferecer 

condições ambientais ideais para a realização das tarefas, que devem estar adequadas às 

características psicofisiológicas do trabalhador e à natureza da atividade desenvolvida, 

proporcionando ao mesmo tempo, o máximo de proteção possível, prevenindo acidentes, doenças 

ocupacionais, além de proporcionar melhor relacionamento entre a empresa e o empregado6.  

Verifica-se que num mercado cada vez mais competitivo, as empresas devem se preocupar 

com a saúde de seus colaboradores, para que estes possam produzir tanto com eficiência quanto 

com melhores condições de trabalho. Nesse contexto, a ergonomia se apresenta como participante 

do processo, ao adequar o trabalho ao ser humano através de métodos como os de análise 

postural e adequação do posto de trabalho. Ao oferecer melhores condições de trabalho, a 

ergonomia reduz fatores como a fadiga e o “stress” e, consequentemente, promove o aumento do 

bem-estar e da produtividade dos funcionários7.  

Apesar dos avanços na última década, a contribuição da Ergonomia para melhoria das 

condições de trabalho no setor agrícola ainda tem sido modesta, pois as pesquisas ainda são muito 

voltadas para os aspectos de otimização do trabalho, redução de custos, aumento da produtividade 

e rendimentos das máquinas e equipamentos. O desenvolvimento tecnológico do campo resultou 

não só na utilização de novas técnicas agrícolas, como também em novos tipos de acidentes de 

trabalho. Diante dos fatores observados, faz-se necessária uma maior atenção a esses 

trabalhadores.  Esse artigo se justifica pela importância de ações preventivas e ou corretivas no 

combate dos riscos aos quais os trabalhadores rurais do setor agrícola estão sendo submetidos.  

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo de caso, aplicando o Método de Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) através da observação direta aos trabalhadores agrícolas no campo 

de produção de sementes de milho, a fim de verificar quais os riscos posturais para a os envolvidos 

no cotidiano de trabalho, e propor possíveis sugestões de melhorias ergonômicas atendendo as 

exigências da Norma Regulamentadora de nº 17, sobre Ergonomia.  

A característica distintiva da AET não está nos seus instrumentos de coleta de campo, mas 

no detalhamento e no olhar profundo sobre o trabalho, que é o elemento privilegiado e não 

considerado impessoal8.  

   

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de caso, com características qualitativas e retrospectivas, tendo 

como finalidade descrever a situação encontrada no setor do campo de produção de sementes de 

milho em uma propriedade agrícola, onde foram avaliados aproximadamente 149 colaboradores 

(10%  da população trabalhadora naquele local) conforme resolução 466/12 da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde (CONEP-MS), uma vez que foi baseada nos 

argumentos de pessoas relacionadas com o trabalho desenvolvido, sem a consideração de dados 

estatísticos. 



5 
 

Essa pesquisa foi desenvolvida na área rural de uma empresa multinacional, localizada no 

Município de Formosa-Go. Empresa pioneira no Brasil em desenvolver, produzir e comercializar 

sementes de milho híbrido, foi também a primeira empresa do setor de sementes na América 

Latina a ser certificada com a ISO 9002, tanto para produção, quanto para seus laboratórios de 

análise de sementes. 

O estudo consistiu na realização da Análise Ergonômica do Trabalho, através da 

observação direta. A coleta de dados compreendeu-se entre os meses de Maio a Agosto do ano de 

2013, onde foram realizadas três visitas in loco com o intuito de observar o ambiente e as 

situações laborais, para identificar as más condições de trabalho, coletar registros fotográficos de 

imagens e vídeos da situação de trabalho, que auxiliou na análise dos movimentos e segmentos 

corporais e conversas informais sobre a tarefa com membros da equipe de segurança e saúde 

ocupacional (técnico de segurança, enfermeira e médico).  

A partir dos resultados da avaliação postural, foram determinadas medidas de correção 

postural e de adequação do local de trabalho avaliado que contempla as bases da NR 17 e NR 31, 

que se adotadas podem contribuir para o conforto dos operadores, evitar o desenvolvimento de 

doenças ocupacionais e aumentar a produtividade.  

 A análise ergonômica parte da identificação de um problema que justifique um estudo, 

podendo ser de consequência da concepção de equipamentos ou da melhoria do ambiente do 

trabalho (demanda preventiva), do número elevado de doença ou acidente do trabalho (demanda 

de saúde), das reclamações de sindicato dos trabalhadores (demanda social), da notificação de 

auditores fiscais do trabalho ou das ações civis públicas (demanda legal), buscando ações 

ergonômicas para a solução destes, a sua análise permite compreender o trabalho para depois 

transformá-lo9. 

Esse método é composto de três fases: a análise da demanda, a análise da tarefa e a 

análise da atividade. A análise da demanda consiste em definir o problema a ser analisado, 

delimitar o objeto de estudo e esclarecer suas finalidades. A análise da tarefa corresponde ao 

levantamento dos dados referentes aos objetivos e resultados que se espera do trabalho e os 

meios disponíveis para realiza-lo. Já a análise da atividade consiste em compreender o trabalho 

que é efetivamente realizado, as dificuldades encontradas e as estratégias utilizadas para enfrenta-

las10. 

Cabe ressaltar a diferença entre tarefa e atividade, visto que o método proposto se baseia 

na análise da atividade. De forma breve, pode-se dizer que a tarefa é prescrita pela empresa ao 

operador e explicita os objetivos ou resultados que se deve obter em um determinado trabalho, 

bem como os meios disponíveis para alcançá-los; a tarefa descreve um resultado antecipado, 

fixado em condições determinadas. Para atingir um bom desempenho, deve-se procurar adaptar o 

trabalho às características do trabalhador, buscando reduzir a sobrecarga física, a fadiga, o 

absenteísmo, os erros e os acidentes de trabalho, propiciando maior conforto, satisfação no 

trabalho e bem-estar social8. 

Segundo NR 17, no ítem 17. 1. Esta Norma Regulamentadora visa a estabelecer 

parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente11.  
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RESULTADOS 

 

DESCRIÇÃO DA TAREFA 

Trabalho rege conforme a Lei 5889/7312, a contratação do trabalhador é feita através de 

uma empresa terceira, tendo duração de 5 meses e 3 dias.  São 44 horas de trabalho semanal, 

realizado de segunda a sexta e em algumas regiões no sábado, e uma hora de pausa diária para 

refeição (que os próprios trabalhadores trazem de suas casas) e duas pausas para descanso às 10h 

e às 15h, com duração que varia entre 5 e 10 minutos. 

O turno de trabalho é diurno, cujo horário compreende das 8:00h às as 16:20h, de 

segunda-feira à sábado, totalizando uma carga horária de 220 horas mensal. A remuneração varia 

entre R$ 708,34 a R$ 715,50, conforme o cargo ocupado.  

Dentre os equipamentos de trabalho, visualizamos a máquina de despendoamento manual 

ou trampo como referem, que possui 1 braço com 3 balaios de cada lado, cada balaio comporta 

dois trabalhadores por vez. 

A tarefa é desenvolvida por turmas compostas por aproximadamente 22 trabalhadores por 

máquina, que se revezam da seguinte forma: 12 trabalhadores nos balaios, 4 trabalhadores no 

chão à frente do trampo, 4 trabalhadores no chão atrás do trampo, em cima da máquina 1 

operador de despendoador e 1 apontador. A tarefa é dividida em 4 fases: 

A primeira fase é denominada varredura, na qual há a procura pelos buracos de tatu e a 

demarcação local. 

A segunda fase, conhecida como voluntário compreende na retirada de plantas atípicas que 

se encontram fora de linhagem do plantio e o descarte da mesma no chão. 

A terceira fase é conhecida como rouguing que consiste na retirada de plantas atípicas que 

se encontram na mesma linhagem do plantio e o descarte no chão. 

E por fim, a quarta e última fase, o despendoamento manual. Trata-se da retirada do 

pendão e descarte no chão. 

Após a primeira fase, uma máquina de marca Miller Nitro 5215, faz o despendoamento 

mecânico, com eficiência de 70% a 75 % na retirada dos pendões, o restante é arrancado 

manualmente. Em alguns casos há a necessidade do Repasse para despendoamento manual após a 

4ª fase. 

 

ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 

Função: Auxiliar de Lavoura 

Descrição da Função:  

           Realiza serviços de despendoamento (retirada de pendão da planta de milho), retirada     

de planta baixa, plantas atípicas, linhas de macho com cutelo (esporadicamente). Vale 

ressaltar, que há micropausas com muita frequência durante as atividades desta função. 

TAREFA 1: RETIRADA DE PLANTA BAIXA – Voluntário e Rouguing  

           Na postura em pé, anda na lavoura a procura de plantas atípicas, realizando 

movimentos de flexão de cervical com rotação, para arrancar as plantas faz flexão anterior do 
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tronco (angulação varia com altura da planta versus altura do trabalhador), preensão palmar 

(ora com uma mão ora com ambas), desvio ulnar e semi-flexão de cotovelo, arranca o pé da 

planta através da flexão de ombro aplicando pequena força muscular, e descarta a planta no 

chão. 

Ilustração da Atividade Exigências Ergonômicas Solução Proposta 

 

- Flexão exagerada da 

coluna 

- Orientação dos riscos de 

acidentes 

 

- Tarefa realizada 

exclusivamente no chão 

 

- Flexão e inclinação de 

tronco com MMII em 

extensão 

- Treinamento postural on 

the job 

 

Grau de Risco: Moderado 

 

Postura de Trabalho: 

Esta é uma tarefa dinâmica, realizada na postura em pé.  Não foi possível classificar a 

porcentagem do ciclo em que o trabalhador está ocupado, pois os ciclos não tem um ritmo 

constante, havendo grande variação na quantidade por minuto. Há vários fatores ambientais que 

influenciam, como por exemplo, o clima e o solo. Se tiver mais plantas atípicas, tem mais 

atividade/ciclos.  

 

Função: Auxiliar de Lavoura 

TAREFA 2: DESPENDOAMENTO MANUAL – No Balaio 
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          Na posição em pé, dentro do balaio, retira os pendões que restaram no topo das plantas 

de milho, realiza flexão anterior de tronco (que varia muito na angulação) e através dos 

movimentos de preensão palmar com uma mão, desvio ulnar, semi-flexão de cotovelo e flexão 

de ombro aplica pequena força muscular no momento de arrancar o pendão e então descartá-lo 

no chão. 

Ilustração da Atividade Exigências Ergonômicas Solução Proposta 

 

Entrada no balaio: 

 

- Flexão de cervical, 

flexão de tronco, flexão 

de quadril e flexão de 

joelhos 

 

- flexão de ombro além de 

90º e aplicação de força 

 

 

- Treinamento on 

the job de como 

subir no balaio 

 

 

 

 

 

 

- Flexão exagerada da 

coluna 

 

 

 

 

- Treinamento 

postural on the job 

 

- Regulagem da 

altura do balaio 

 

- Ginástica Laboral 
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- Postura em pé e estática 

para MMII 

- Rodízio de 

funções 

 

- Pausas de 

recuperação com 

assento disponível 

na parte posterior 

do balaio 

 

- Ginástica Laboral 

 

- Compressão mecânica 

em musculatura do 

quadríceps 

-  Borda protetora  

 

Grau de Risco: Moderado 

 

Postura de Trabalho: 

Esta é uma tarefa estática para MMII e dinâmica para MMSS, realizada na postura em pé, 

dentro de um Balaio de estrutura de ferro, medindo 34 cm de largura, 83 cm de altura (da base 

até a borda) e 94 cm de profundidade. Em grande parte do tempo, os trabalhadores adotam a 

postura de flexão de tronco sobre a borda do balaio fazendo assim compressão mecânica à nível de 

coxa (nos mais altos), e à nível de quadril (nos mais baixos).  

O tempo de duração de um ciclo é de 2 segundos, porém não foi possível classificar a 

porcentagem de ciclos por minuto, pois os ciclos não tem um ritmo constante, havendo grande 

variação na quantidade por minuto. Há vários fatores mecânico e ambientais que influenciam, 

como por exemplo, a eficiência da máquina despendoadora, o clima e o solo. Se tiver mais 

pendões, tem mais atividade/ciclos.  

 

Função: Auxiliar de Lavoura 

TAREFA 3: DESPENDOAMENTO MANUAL – No Chão 

          Na postura em pé, anda pela lavoura, retira os pendões que restaram no topo das 

plantas de milho através de movimentos realizados com o membro superior dominante, faz 

preensão palmar, desvio ulnar, semi-flexão de cotovelo e flexão de ombro combinado com 
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pequena abdução, aplica pequena força muscular no momento de arrancar o pendão e o 

descarta no chão. 

Ilustração da Atividade Exigências Ergonômicas Solução Proposta 

 

- Concentração para não 

cair nos buracos de tatu 

e valas feitas pelos 

pneus do pivot 

- Orientação 

quanto aos riscos 

de acidentes com 

buracos de tatu e 

valas 

 

- Ginástica Laboral 

 

- Extensão e inclinação 

lateral de tronco 

 

- Desvio ulnar com flexão 

de cotovelo e ombro 

- Orientação 

postural  

 

- Rodízio de 

função 

 

- Pausa para 

recuperação 

 

- Ginástica Laboral 

 

Grau de Risco: Moderado 

 

Postura de Trabalho: 

Esta é uma tarefa dinâmica, realizada na postura em pé. O tempo de duração de um ciclo é 

de 3 segundos, porém não foi possível classificar a porcentagem de ciclos por minuto, pois os ciclos 

não tem um ritmo constante, havendo grande variação na quantidade por minuto. Há vários 

fatores mecânico e ambientais que influenciam, como por exemplo, a eficiência da máquina 

despendoadora, o clima e o solo. Se tiver mais pendões, tem mais atividade/ciclos.  

 

Função: Assistente de Lavoura 

Descrição da Função 

          Realiza o serviço de orientação aos auxiliares de lavoura na atividade de 

despendoamento (retirada de pendão da planta de milho),  retirada de planta baixa, plantas 

atípicas e linhas de macho com cutelo (esporadicamente). Organiza os auxiliares de lavoura nas 

atividades desenvolvidas e verifica qualidade do serviço. Opera despendoadores quando 

necessário.  
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TAREFA 1: OPERAR DESPENDOADOR 

          Na postura sentada, opera a máquina despendoadora, realizando movimentos de MMSS 

e coluna vertebral. Para manusear o volante usa o MSD realizando frequentemente o 

movimento de circundução do ombro, para acelerar e desacelerar a máquina realiza contração 

estática da musculatura de ombro esquerdo em abdução combinado com movimentos de 

flexão e extensão de ombro, flexão e extensão de cotovelo e flexão de punho. 

Ilustração da Atividade Exigências Ergonômicas Solução Proposta 

 

 

- Sobrecarga em 

musculatura de Coluna 

Vertebral devido assento, 

encosto e apoio de pés 

inadequados 

- Banco com 

opções de 

regulagens para 

assento e encosto 

 

- Suporte plantar 

 

- Orientação 

Postural 

 

-Treinamento on 

the job de uso de 

equipamentos  
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- Abdução com rotação 

externa do quadril para 

evitar compressão 

mecânica em pernas 

- Espaço para 

posicionamento e 

movimentação de 

MMII 

 

 

- Flexão com abdução de 

ombro esquerdo 

(contração estática) 

- Treinamento 

Postural on the job 

 

- Pausas para 

recuperação 

 

- Ginástica Laboral 

 

Grau de Risco: Alto 

 

Postura de Trabalho: 

Esta é uma tarefa monótona, embora realizada em posturas que se alternam entre sentado 

e em pé. Caracterizada como acíclica, pois a máquina trampo uma vez acionada a manopla de 

aceleração segue por tempo indeterminado, até acionar para desaceleração. Sofre vibração em 

MMSS e compressão mecânica em MMII.  

 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE 

As condições climáticas têm grande efeito sobre o desempenho do trabalhador. Quando o 

clima é desfavorável, ocorrem indisposição e fadiga, diminuindo a eficiência e aumentando os 

acidentes. Na análise do clima é importante verificar se a situação se enquadra como um problema 

de conforto ou de sobrecarga térmica. No Brasil, a zona de conforto térmica é delimitada pelas 

temperaturas entre 20 e 24 ºC, com umidade relativa de 40 a 60% e velocidade do ar de 0,7 m/s. 

As diferenças de temperaturas no ambiente não devem ser superiores a 4ºC, sendo que acima de 

30ºC aumenta-se os riscos à saúde do trabalhador. 
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Nas lavouras de produção de sementes de milho, onde foram realizados os trabalhos a 

campo, os trabalhadores estão expostos aos agentes climáticos naturais de acordo com a época do 

ano. As condições topográficas são variadas, prevalecendo solos planos e nivelados. Trabalho a céu 

aberto, havendo exposição dos operadores a todas as intempéries.  

Informações relacionadas aos fatores Físico Ambientais foram obtidas través do Programa 

Preventivo de Ricos Ambientais (PPRA) com validade entre o período de Abril de 2013 a Março de 

2014, mostrou que os resultados obtidos nas avaliações quantitativas do agente físico ruído, e 

comparando-os com o quadro de limites de tolerância prescrito na Lei 6514/77 da CLT, Norma 

Regulamentadora NR15, da Portaria 3214/78, Anexo 1, conclui-se que todos os valores 

encontrados estão abaixo dos limites de tolerância para o tempo de exposição dos trabalhadores 

durante a sua jornada de trabalho de oito horas diárias.  

Com relação ao agente físico calor e poeira, ambos apresentam a dose abaixo do limite de 

tolerância para jornada de 8h conforme NR-15. 

 

Fator de Risco Valor Encontrado LT - NR 15 

Ruído 81,1 dB(A) 85 dB(A)/8h 

Calor 24,1 26,7 

Poeira 0,182 mg/m³ 0,970 

 

 

DISCUSSÃO 

Durante a jornada de trabalho neste setor agrícola, a maioria das atividades são realizadas 

em pé, solicitando bastante a função dos membros inferiores, os quais suportam de 33 a 40% do 

peso do corpo humano. A manutenção desta postura por longos períodos podem causar dentre 

outros problemas, dores e varizes13.  

Para SALIBA, o tempo de manutenção de uma postura deve ser o mais breve possível, pois 

seus efeitos, eventualmente nocivos, dependem do tempo durante o qual ela será mantida. 

Contudo, o mesmo autor salienta que a escolha da postura em pé está justificada nos casos em 

que a tarefa exija operações frequentes em vários locais de trabalho, fisicamente separados14.  

A tarefa de retirada de plantas baixas e despendoamento manual realizado tanto no chão 

quanto dentro do balaio, possuem alguns movimentos semelhantes, solicitando do trabalhador 

ações técnicas dos mesmos grupos musculares, aumentando assim, a chance destes 

desenvolverem algum distúrbio cinético funcional para os MMSS, Coluna Vertebral e MMII. Um dos 

movimentos mais preocupantes nesta avaliação, está em coluna cervical, na flexão combinado com 

rotação, exigindo grande sobrecarga na musculatura do pescoço e moderado risco biomecânico. 

Conforme Weerdmeester e Dul relatam que a cabeça de um adulto pesa de 4 a 5 kg, quando a 

cabeça se inclina mais que 30 graus para a frente os músculos do pescoço são tensionados para 

manter essa postura e começam a aparecer dores na nuca e nos ombros. Portanto, a cabeça deve 

ser mantida o mais próximo possível da postura vertical15.   

O movimento de flexão de tronco realizado frequentemente a quase 90º e com os MMII em 

extensão, durante atividade de despendoamento dentro do balaio, oferece risco biomecânico 

moderado, sugere que este movimento deve ser evitado pelos colaboradores e os mesmo 
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orientados quanto à postura adequada para tal atividade. Outra sugestão para minimizar esse 

risco, seria regular a altura do balaio de acordo com a estatura do usuário, de modo que sua 

postura da coluna fique ereta na altura dos pendões do milho. 

De acordo com Grandjean, quando uma pessoa se curva até que o tronco fique na 

horizontal, são exercidas fortes pressões sobre os discos intervertebrais da coluna lombar, através 

do feito de alavanca16. 

Ainda segundo Weerdmeester e Dul, a parte superior do corpo de um adulto, acima da 

cintura, pesa 40kg, em média; deste modo, quando o tronco pende para frente, há contração dos 

músculos e dos ligamentos das costas para manter essa posição. A tensão é maior na parte inferior 

do tronco, onde surgem dores15.  

Embora haja muitos movimentos semelhantes e alta repetitividade, há constantes 

momentos de micropausas durante as atividades, favorecendo o trabalhador com pequeno 

descanso e recuperação das musculaturas. Essas micropausas são consequências da tarefa acíclica, 

ou seja, tarefa que não possui um número fixo de ciclos por minuto, podendo variar bastante, 

assim como a duração das próprias micropausas. De acordo com Couto, o músculo humano se 

nutre principalmente no período de relaxamento, porque com o esforço muscular, a pressão 

interna do músculo excede o valor da pressão arterial do sangue, provocando um fechamento dos 

vasos que nutrem os músculos16. Porém, sugere que algumas outras medidas corretivas e 

preventivas devam ser tomadas em curto a médio prazo, como a manutenção das duas pausas 

diárias de recuperação com assento disponível para os colaboradores, orientação e conscientização 

corporal e Ginástica Laboral para melhora na circulação sanguínea e flexibilidade.  

Em trabalhos que exijam atividade física pesada, ou em ambientes desfavoráveis como 

altas temperaturas ou excessos de ruídos, devem ser proporcionados pausas durante a jornada de 

trabalho. Para trabalhos moderados, pausas de 10 min a cada hora de trabalho, são suficientes 

para permitir a recuperação da fadiga. Em geral, pausas de curta duração, embutidas no próprio 

ciclo de trabalho são mais efetivas que aquelas longas, após o término desse trabalho. Nesse caso 

pode ocorrer um efeito cumulativo da fadiga e, a recuperação, tornar-se mais difícil18. 

Conforme a Norma Regulamentadora NR-17 estabelece que, para as atividades em que os 

trabalhos sejam realizados de pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais que 

possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas11. Do mesmo modo, a 

legislação vigente que trata das atividades da agricultura, a Norma Regulamentadora NR-31 

preconiza que as atividades que forem realizadas necessariamente em pé, devem ser garantidas 

pausas para descanso. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica devem 

ser incluídas pausas para descanso e outras medidas que preservem a saúde do trabalhador5. 

Ainda na atividade de despoendoamento dentro do Balaio, verificou a postura estática de 

MMII oferecendo possíveis desconfortos aos colaboradores, sugerindo como medidas corretivas e 

preventivas, sugere como medidas de correção e preventiva a manutenção do rodízio e a 

implantação de assento flutuante na parte posterior do balaio.  Campos relata que a posição 

parada e em pé é altamente fatigante porque exige muito trabalho estático da musculatura 

envolvida para manter essa posição, pois além da dificuldade de usar os próprios pés para o 

trabalho, frequentemente necessita-se também do apoio das mãos e braços, ficando mais difícil 

manter uma postura de referência19. Ressalta Iida que nestas posições o coração encontra maior 

resistência para bombear o sangue para as extremidades do corpo20. 
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Sugere que o rodízio dessas atividades devem ser mantidos e seguidos corretamente, pois 

embora continue na postura em pé, a alternância de posições, seja entre em pé parado e em pé 

andando, seja entre em pé e sentado, é indicada. Uma vez que as atividades dinâmicas favorecem 

a circulação sanguínea evitando desconfortos nas pernas, pés e costas, fadiga muscular em 

panturrilha e o agravo de lesões pré-existentes. 

Para os operadores do despendoador, a tarefa apresenta um alto risco biomecânico.  

Observou que o assento não atende aos requisitos mínimos de conforto segundo NR 17.3.3. com 

opções de ajustes do assento (altura, inclinação, para frente e para trás), encosto e base do 

assento com tecido de tela que permita a respiração do corpo em contato. Um suporte para pés 

que adapte ao comprimento da perna do trabalhador. Fator positivo encontrado na tarefa é a 

alternância das posturas sentada e em pé, pois todos os comandos da máquina são controlados 

com as mãos. 

A posição sentada possui vantagens sobre a postura ereta. O corpo fica mais bem apoiado 

em diversas superfícies: piso, assento, encosto, braços da cadeira, mesa. Portanto, a posição 

sentada é menos cansativa que a de pé. Entretanto, deve-se evitar a permanência por longos 

períodos na posição sentada7. 

Observa-se que o operador de despendoador fica exposto diretamente à poeira liberada na 

colheita dos pendões do milho. Os raios solares ultravioletas nocivos à pele do trabalhador agrícola, 

também o afetam diretamente pela exposição excessiva, ficando expostos a vibração do corpo 

inteiro e ao ruído produzido pela máquina. E ainda fica exposto às intempéries climáticas como 

chuvas, calor e frio. Para controle das alavancas da máquina há movimentos repetitivos intensos 

para frente e para trás, exigindo atenção constante do trabalhador, podendo causar fadiga e 

estresse, que muitas vezes em sua jornada ultrapassa às oito horas normais de trabalho, em 

função do intemperismo, ele precisa aproveitar o tempo bom, preocupado para não perder o 

produto em ponto de colheita. 

Segundo a medicina ocupacional os gestos repetitivos, as tensões, mecânicas, vibrações, 

causam danos em nervos, bolsas, tendões e suas inserções, vasos sanguíneos e músculos21. O 

sistema músculo esquelético do ser humano sofre ação do meio que o circunda, de forma intensa, 

diretamente com os seus hábitos, estilo de vida e trabalho. Para Polito e Bergamaschi, os 

benefícios proporcionados pela Ginástica Laboral são inúmeros. Assim, os autores destacam a 

promoção da saúde, correção dos vícios posturais, diminuição do absenteísmo, melhora da 

condição física geral, aumento do ânimo e disposição para o trabalho, e promoção do 

autocondicionamento orgânico22. 

  Na agricultura perigos físicos são os riscos principais. Manipulação manual de cargas, 

vibração de corpo inteiro, ruído e outros agentes físicos combinados com longas jornadas de 

trabalho causam muitos danos e doenças profissionais neste setor da economia. Movimentos 

bruscos e irregulares, e posturas inadequadas ou pouco ergonômicas são responsáveis pelo 

aparecimento de lesões denominadas de trauma cumulativo21. 

  Estudos de segurança agrícola e saúde, apontam que o trabalho agrícola envolve fatores de 

risco associados com desordens músculo esquelético. Apesar de mudanças contínuas nas 

atividades de operação da agricultura e os tipos de máquinas envolvidas, mudanças muito 

pequenas ocorreram em tarefas executadas pela maioria dos trabalhadores de fazendas agrícolas. 

Trabalho de campo agrícola (colhendo, capinando, irrigando, práticas culturais, etc.) permanecem 
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como tarefas físicas exigentes, envolvendo posturas inclinadas para frente abaixando e levantando, 

e trabalho de mão repetitivo. Sugerem existir três fatores de risco de prioridade ergonômica a 

partir da preocupação geral em trabalho agrícola na Califórnia. A pesquisa mostrou fatores de risco 

importantes que podem ser evitados prosperamente em trabalho agrícola utilizando aproximações 

ergonômicas21. 

 

CONCLUSÃO 

A importância econômica e social da agricultura dentro do nosso país representada pelo 

grande contingente de pessoas que nela sobrevivem, indica a necessidade de programas que visem 

seu fortalecimento, como grupo social e econômico de produção agrícola. 

Este estudo permitiu verificar os fatores que podem vir a desencadear doenças ocupacionais e 

acidentes e suas formas de prevenção, com o intuito de comprovar que atitudes prevencionistas, 

tanto por parte do trabalhador quanto da empresa, é a maneira mais fácil de conter o 

aparecimento destes problemas. 

Várias medidas de controle têm sido propostas em diversos países no sentido de impedir a 

evolução do quadro clínico entre os trabalhadores que já manifestam sintomas e prevenir o 

aparecimento de sintomas entre aqueles que não tiveram nenhum episódio. Elas devem ser 

propostas a partir de criteriosa identificação dos fatores de risco na situação do trabalho. Algumas 

das medidas de controle são: introdução de pausas de descanso ou de mudanças de atividades; 

adequação de máquinas e equipamentos; adequação das condições biomecânicas; adequação de 

posturas e movimentos às capacidades fisiológicas; planejamento da frequência de movimentos de 

trabalho, rodízio de trabalhadores em diferentes tarefas; realização de ginástica laboral para 

favorecer a melhora da condição física e psicológica do trabalhador.  

Conclui-se nessa análise ergonômica do trabalho, que as atividades realizadas no campo de 

produção de sementes oferecem más condições ergonômicas aos trabalhadores, classificados de 

moderado a alto risco. A invariabilidade de posturas e movimentos tornam a atividade penosa, 

porém a mesma apresenta vários fatores que beneficiam o trabalhador, como micropausas e o 

rodízio de tarefas, amenizando a sobrecarga física imposta. Como medidas de correção e 

prevenção de acidentes e desordens musculoesqueléticas, sugeriu a manutenção das pausas de 

descanso com um assento disponível em locais que possam ser utilizados por todos os 

trabalhadores durante a pausa, orientações e treinamento postural realizadas no local de trabalho, 

adequação de mobiliário às características psicofisiológicas dos trabalhadores como regulagem da 

altura do balaio e opções de ajustes do assento do operador de despendoador e a implantação da 

Ginástica Laboral. 
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