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Resumo: Na atualidade, muitas organizações têm dado ênfase a investimentos que visam diminuir 

o número de acidentes de trabalho e a implementação de programas ergonômicos que, além de 

serem um diferencial para a organização, proporcionam ao seu funcionário melhores condições de 

trabalho e de vida. Este trabalho foi realizado com a finalidade de analisar as condições 

ergonômicas do setor de arquivamento de uma repartição pública, localizada em Campos dos 

Goytacazes, RJ. Para realizar as análises posturais necessárias foi utilizado o método Ovako 

Working Posture Analysing System (OWAS), que se baseia em registros fotográficos que também 

são usados para avaliar o uso ou não de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados. 

Com os resultados dessa pesquisa, foram encontradas as deficiências deste setor e proposta a 

implantação de ações corretivas, com o objetivo de reduzir o número de lesões e acidentes 

ocupacionais, gerados pela inadequação da forma de realização das atividades, podendo assim 

proporcionar o aumento da satisfação do trabalhador e da produtividade para a organização.    

 

Palavras-chave: Condições de trabalho, Ergonomia, Método OWAS, Satisfação do trabalhador. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Para que haja qualidade de vida e saúde fornecida ao trabalhador em determinada organização, é 

necessária a otimização do trabalho humano com a implantação de métodos e técnicas como 

instrumentos para a avaliação de riscos e melhorias à vida. Para que isso aconteça, é necessário 

investimento na área ergonômica. 

A ergonomia tem como objetivo intervenções e projetos que destinam-se à melhoria da 

segurança, do conforto, do bem-estar e da eficácia das atividades humanas, devendo essa melhoria 

ocorrer de forma integrada. Esse objetivo se dá por meio do estudo das interações das pessoas com 

a tecnologia, a organização e o ambiente (IIDA; BUARQUE, 2016). 

Apesar de ser um tema em pauta há algum tempo e com abordagem cada vez mais frequente, 

percebe-se que a ergonomia não é aplicada na prática como deveria. Um indicador desse fato é que, 

segundo Moraes (2010), as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e as Doenças Osteomusculares 

Relacionadas ao Trabalho (DORT) representam 80% dos afastamentos dos trabalhadores, sendo que 

algumas doenças ocupacionais podem surgir mesmo depois do trabalhador se afastar do agente 

causador. 

Com a intenção de aplicar os objetivos da ergonomia, foi realizada a análise da rotina de 

trabalhadores em um setor de arquivamento de uma repartição pública, situada em Campos dos 

Goytacazes, com a finalidade de proporcionar melhorias às condições diárias de trabalho, 

identificando possíveis falhas e oportunidades de melhorias relacionadas ao ponto de vista 

ergonômico. 

De acordo com estudos realizados, o método escolhido para ser aplicado nesta análise foi o 

método OWAS. Conforme Másculo e Vidal (2011), seus desenvolvedores foram três pesquisadores 
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finlandeses que trabalhavam em uma siderúrgica: Karku, Kansi e Kuorinka, no ano de 1977, e sua 

principal preocupação é a identificação e avaliação de posturas do trabalho. 

  

2. REFERENCIAL TEORICO   

 

2.1. Conceito de Ergonomia  

 

De acordo com Iida e Buarque (2016), a ergonomia estuda a adaptação do trabalho ao homem, 

sendo que este trabalho não engloba apenas a relação com máquinas e equipamentos, mas todas as 

atividades envolvidas antes, durante e após a realização do trabalho. Observa-se que primeiro o 

homem será analisado, para que a partir dessa análise o trabalho seja adaptado às suas 

características, sendo executado da forma mais eficiente e sem prejudicar a saúde do trabalhador.  

Já Laville (1977), define a ergonomia como o conjunto de conhecimentos referentes ao 

desempenho do ser humano, em atividade, a fim de aplicá-los à realização de tarefas, dos 

instrumentos, das máquinas e dos sistemas de produção. 

Dul e Weerdmeester (2012) destacam os vários aspectos estudados pela ergonomia, como a 

postura e os movimentos corporais (sentados, em pé, levantando cargas), os fatores ambientais 

(ruídos, iluminação, clima), informação (informações captadas pela visão, audição e outros 

sentidos), entre outros fatores que podem afetar positiva ou negativamente o ambiente de trabalho e 

as pessoas que nele realizam suas atividades. Os autores ainda destacam que, a projeção de um 

ambiente saudável, seguro, confortável e eficiente, tanto no trabalho quanto na vida cotidiana, só 

pode ser obtida com a conjugação adequada de todos os fatores citados anteriormente. 

Abrahão et al. (2009) também destacam de que modo as mudanças socioeconômicas e 

tecnológicas ocorridas no mundo do trabalho ao longo do tempo modularam o desenvolvimento da 

ergonomia, havendo uma mudança simultânea na atuação dos ergonomistas, que devem encontrar 

maneiras de transformar o trabalho, adaptando-o às características e aos limites do ser humano a fim 

de assegurar a saúde dos trabalhadores e a segurança operacional. 

A ergonomia baseia-se na organização homem - máquina - ambiente de trabalho. Ela tem um 

papel singular para que o trabalho seja executado de forma produtiva, priorizando a saúde dos 

trabalhadores, buscando otimizar sua eficácia e consequentemente prevenir doenças ocupacionais 

(RIBEIRO et al., 2009). 

Segundo Brandimiller (1997), a ergonomia também foi projetada para emitir sinais de 

advertências em caso de uso excessivo ou incorreto de alguma ferramenta, seja ela tangível ou não, 

no momento da execução do trabalho. Ignorar os alertas da ergonomia pode prejudicar a eficiência e 

ocasionar distúrbios irreversíveis à saúde do trabalhador. 

De acordo com Sá (2002), a ergonomia estuda a adaptação do trabalho ao homem, e tem como 

significado as regras para se organizar no trabalho, mesmo assim, seus conceitos vão além dessa 

fronteira, devendo ser usados de maneira mais ampla, em atividades caseiras, esportivas, 

recreativas, entre outras, isto é, onde houver gente, ali deve haver uma base sólida de ergonomia. 

 

2.2. Norma Regulamentadora N° 17 

 

Em 1986, os diretores do departamento de saúde do Sindicato dos Empregados de 

Processamento de Dados do Estado de São Paulo (SINDPD/SP) entraram em contato com a 

Delegacia Regional do Trabalho, em busca de formas de prevenção de lesões do trabalho, visto que 

perceberam essa necessidade com o aumento do número de lesões entre os empregados da 

Associação de Profissionais de Processamento de Dados (APPD nacional) na época. Então, na 
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intenção de sanar este problema surgiu a Norma Regulamentadora N° 17 - Ergonomia (NR 17), 

entre os anos de 1988 e 1989. Essa norma foi estabelecida pela legislação em 1990 (MTE, 1990). 

A NR 17 tem como objetivo determinar critérios, em busca de melhorias para as condições 

psicológicas do trabalhador, com o objetivo de propor mais segurança, conforto e aumento de sua 

eficiência, reduzindo impactos negativos sobre ele (BERNARDO et al., 2012). 

 

2.3. Método OWAS  

 

Neste trabalho foi aplicado o método OWAS, por ser uma ferramenta bastante utilizada quando 

se trata de postura no ambiente de trabalho, e pode ser usada sem a necessidade de muitos 

equipamentos para coletar os dados. Para a sua utilização é necessária a coleta de imagens do 

ambiente em estudo e das posturas que ele exige, a fim de proporcionar por meio dos resultados, a 

implantação de melhorias para o posto de trabalho e para o bem-estar e saúde do trabalhador (IIDA; 

BUARQUE, 2016). 

Por meio de análises fotográficas das principais posturas adotadas na indústria pesada, três 

pesquisadores finlandeses, Karku, Kansi e Kuorinka, em conjunto com o Instituto Finlandês de 

Saúde Ocupacional, desenvolveram o sistema OWAS (CAVALCANTE, 2011).  

Segundo Iida e Buarque (2016), através das combinações de posições do dorso (4 posições 

típicas), braços (3 posições típicas) e pernas (7 posições típicas) os pesquisadores finlandeses 

chegaram a um arranjo de 72 combinações de diferentes posturas. Também foram realizadas 

aproximadamente 36.340 observações em 52 tarefas comuns em indústrias para que o método fosse 

testado, resultando em 93% de concordância com registros feitos por analistas treinados que 

observaram o mesmo trabalho. 

A ferramenta OWAS é um método simples para a análise da postura do trabalhador no momento 

em que realiza suas atividades rotineiras. Os resultados obtidos têm como base o posicionamento da 

coluna, braços e pernas, além de considerar as cargas e esforços feitos durante a realização das 

atividades, chegando a um código formado por seis dígitos, de acordo com a posição do 

trabalhador. A pontuação gerada pela avaliação da postura determina o nível de risco a que os 

trabalhadores estão expostos e a urgência necessária na tomada de medidas corretivas (MÁSCULO; 

VIDAL, 2011). A Figura 1 representa a análise postural do corpo humano por meio do Método 

OWAS.  
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Figura 1 - Registro das posturas pelo método OWAS. Fonte: Iida e Buarque (2016). 

 

Por meio da Figura 1 podem ser observadas todas as combinações possíveis de posturas a serem 

analisadas, levando em consideração o posicionamento do dorso, dos braços, das pernas, além do 

peso da carga transportada e o local onde a postura foi observada (IIDA; BUARQUE, 2016). 

De acordo com Iida e Buarque (2016), as posturas foram classificadas em 4 categorias com base 

em avaliações quanto ao desconforto proporcionado por cada postura: 

Classe 1 – postura normal, que não necessita de cuidados, a não ser em casos excepcionais; 

Classe 2 – postura que deve ser analisada em uma próxima revisão rotineira dos métodos de 

trabalho; 

Classe 3 – postura merece atenção a curto prazo; 

 Classe 4 – postura merece atenção imediata. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a elaboração desta pesquisa foi utilizada a sequência metodológica representada na Figura 

2. Este estudo foi aplicado em um setor de arquivamento de uma repartição pública, localizada em 

Campos dos Goytacazes, RJ. O setor em questão contém 3 funcionários, no qual apenas 1 trabalha 

na retirada de caixas de fichas durante todo o dia, além de atender as manutenções e solicitações de 

materiais, e os outros 2 se revezam entre atendimento e lançamentos no sistema. 

Para realizar o levantamento dos dados necessários, além da análise visual durante as visitas ao 

local, foi utilizado o método OWAS, que consiste na análise da postura dos trabalhadores durante a 

execução de suas atividades no percurso de sua jornada de trabalho, isto é, 8 horas por dia, 5 dias 

por semana. 
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Figura 2 -  Estrutura metodológica (Fonte: Elaborado pelas autoras). 

 

Para a aplicação desse método, foi necessário executar registros fotográficos, analisando então 

as atividades repetitivas e pesadas e avaliando as condições físicas do trabalho executado pelos 

trabalhadores. A avaliação do método OWAS foi feita utilizando o software Ergolândia na versão 

6.0, que mesmo utilizando uma tabela de registro de posturas com algumas diferenças em 

comparação com a tabela utilizada pelo Iida e Buarque (2016), não compromete as análises e os 

resultados finais. 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÕES   

 

A Figura 3 representa um dos funcionários retirando da estante uma pasta com fichas funcionais, 

sendo esta uma atividade realizada de forma corriqueira no setor de arquivamento, e que pode 

oferecer alguns riscos aos trabalhadores a depender da maneira como executam os movimentos 

necessários para retirar e colocar novamente as pastas nos diferentes locais da estante em que isso é 

possível. 

 

 
Figura 3 - Análise postural 1 ( Fonte: Elaborado pelas Autoras). 

 

Observa-se pela Figura 3 que o funcionário realiza a retirada da pasta da estante com as 

seguintes posições do Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Resultado da análise postural 1 (Fonte: Elaborado pelas Autoras). 

POSTURA DAS COSTAS (DÍGITO 1) ERETO 

POSTURA DOS BRAÇOS (DÍGITO 3) AMBOS OS BRAÇOS NO NÍVEL OU ACIMA DOS 
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OMBROS 

POSTURA DAS PERNAS (DÍGITO 4) 
DE PÉ OU AGACHADO COM AMBOS OS JOELHOS 

FLEXIONADOS 

ESFORÇO (DÍGITO 1) CARGA MENOR QUE 10 Kg 

 

A Figura 4 ilustra a aplicação do método OWAS no Ergolândia, de forma que a postura de cada 

variável (costas, braços, pernas) e a carga foram marcadas dentre as opções disponíveis. 

 

 
 

Figura 4 – Aplicação do método OWAS no Ergolândia (1). (Fonte: Software Ergolândia versão 

6.0) 

 

Após a marcação de cada posição adotada pelo trabalhador de acordo com o observado na 

Figura 3, o software apresentou a categoria de ação da postura adotada levando em consideração as 

variáveis em conjunto. Como é possível observar na Figura 4, o resultado obtido foi a categoria 2, 

sendo necessárias correções em um futuro próximo. 

É importante lembrar que essa mesma tarefa pode ser executada pelo trabalhador de diversas 

formas, pois ocorrem momentos em que é necessário deslocar as pastas que se encontram em outras 

partes da estante. Então, se a pasta se encontrar em um local mais alto, haverá a necessidade de 

esticar mais os braços e/ou pernas, por exemplo. Do mesmo modo, se a pasta estiver em um local 

mais baixo, o trabalhador precisará se abaixar para pegar a pasta e depois se abaixará novamente 

para recolocá-la no mesmo local. 

Nesse sentido, se ao executar suas tarefas o trabalhador se inclinar e/ou torcer o dorso, como, 

por exemplo, ao se abaixar, situação em que o tronco deve estar ereto, a categoria de ação se 

agravará: Passando da categoria 2 (correções em um futuro próximo) para a categoria 3 (correções 

tão logo quanto possível).    

Foi possível perceber durante a análise realizada no setor que, muitas vezes, uma postura 

inadequada pode ser evitada, mas a pressa, a falta de um lugar adequado para colocar as pastas ou 

até mesmo a falta de iniciativa do próprio funcionário para realizar seu trabalho de uma forma mais 

adequada acaba resultando em posições prejudiciais à saúde, como exemplificado na Figura 5, na 
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qual se pode observar o trabalhador com o dorso totalmente curvado ao realizar a retirada de fichas 

funcionais da pasta. 

 
 

Figura 5 – Análise postural 2 (Fonte: Elaborado pelas Autoras). 

 

A Figura 5 mostra que o trabalhador executa sua atividade adotando as seguintes posições do 

Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Resultado da análise postural 2 (Fonte: Elaborado pelas Autoras). 

POSTURA DAS COSTAS (DÍGITO 2) INCLINADA 

POSTURA DOS BRAÇOS (DÍGITO 1) 
OS DOIS BRAÇOS ABAIXO DOS 

OMBROS 

POSTURA DAS PERNAS (DÍGITO 1) SENTADO 

ESFORÇO (DÍGITO 1) CARGA MENOR QUE 10 KG 

 

A aplicação do método OWAS tem como resultado a categoria de ação 2, ou seja, são 

necessárias correções em um futuro próximo.  

Cabe ressaltar que essa posição é repetida sucessivas vezes durante a jornada de trabalho, sendo 

um agravante às condições físicas do trabalhador ao longo do tempo. 

Além disso, pode-se observar pela Figura 5 que há um espaço disponível na mesa do trabalhador 

onde seria possível colocar a pasta em vez de colocá-la no chão, o que facilitaria o manuseio das 

fichas e a retirada da pasta ao término das atividades, de forma a evitar o desgaste excessivo do 

indivíduo, que não precisaria se inclinar tantas vezes. 

A Figura 6 representa o mesmo funcionário abrindo a estante de pastas para posteriormente 

realizar sua retirada e, por ser uma atividade que demanda esforço por parte de quem a executa, 

além de ser repetida inúmeras vezes no decorrer do dia, oferece riscos aos trabalhadores se for 

efetivada de maneira incorreta. 

Observa-se pela Figura 6 que o funcionário realiza a abertura da estante nas seguintes posições 

relatadas no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Resultado da análise postural 3 (Fonte: Elaborado pelas Autoras). 

POSTURA DAS COSTAS (DÍGITO 3) ERETA E TORCIDA 

POSTURA DOS BRAÇOS (DÍGITO 1) 
OS DOIS BRAÇOS ABAIXO DOS 

OMBROS 

POSTURA DAS PERNAS (DÍGITO 7) ANDANDO OU SE MOVENDO 

ESFORÇO (DÍGITO 3) CARGA MAIOR QUE 20 KG 
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Feita a marcação de cada posição adotada pelo trabalhador de acordo com o Quadro 1, o 

software apresentou a categoria de ação da postura 1, na qual não são necessárias medidas 

corretivas.  

 

 
 

Figura 6 – Análise postural 3 (Fonte: Elaborado pelas Autoras 2017). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme explicado durante este trabalho, um local ergonomicamente correto é aquele que se 

adequa às necessidades físicas de seus usuários enquanto exercem suas atividades. Com base nos 

estudos realizados e nos resultados obtidos por meio da aplicação do método OWAS e da 

observação visual do ambiente de trabalho do setor de arquivamento da repartição pública 

analisada, foi possível perceber que este se revelou precário no que diz respeito às condições 

ergonômicas. 

Por meio dos registros fotográficos realizados e a posterior aplicação do método OWAS no 

software Ergolândia, pôde-se constatar que as posturas adotadas pelos trabalhadores durante a 

execução de suas atividades podem ser prejudiciais à saúde, necessitando de correções em um 

futuro próximo, visto que são realizadas com frequência ao longo da jornada de trabalho. Além 

disso, cabe ressaltar que tais posturas muitas vezes são realizadas com pressa e resultam em 

posições corporais inadequadas e ainda mais prejudiciais ao funcionário. 

Pode-se dizer que a quantidade de trabalhadores no setor é um fator agravante, pois existe uma 

grande demanda a ser atendida ao longo do dia por apenas 3 funcionários, que ficam a maior parte 

do tempo sentados e realizando atividades repetitivas, o que pode resultar em fadiga, desconfortos e 

doenças ocupacionais, como LER e DORT. 
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