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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar as condições ergonômicas dos pedreiros 

autônomos que exercem a atividade de revestimento do piso e assentamento 

cerâmico na região de Monteiro na Paraíba. A partir da observação direta do 

ambiente de trabalho e da coleta e registro dos dados sobre as atividades realizadas 

pelos pedreiros, as posturas adotadas pelos trabalhadores durante a execução de 

suas atividades de trabalho foram identificadas com o Método OWAS. Também foi 

utilizado o questionário nórdico para verificar os sintomas musculoesqueléticos em 

um contexto de saúde ocupacional. Em seguida, procedeu-se uma análise das 

posturas coletadas e os riscos nelas obtidos. Com base nos resultados obtidos 

através do questionário nórdico foi possível observar que os trabalhadores relataram 

a ocorrência de problemas/dores nas seguintes partes do corpo principalmente: 

pescoço, ombros, coluna lombar e joelhos. Por fim, apresentam-se os resultados e 

recomendações necessárias com o objetivo da melhoria na saúde dos 

trabalhadores. Então, pode-se afirmar que as três posturas típicas analisadas 

durante a execução do piso e do revestimento cerâmico precisam de adequações 

ergonômicas, uma vez que posturas inadequadas podem causar fortes dores 

localizadas de acordo com a área do corpo afetada para conservar essas posturas. 

 
Palavras-chave: Construção Civil. Ergonomia. Posturas inadequadas. 
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ABSTRACT 

 
 

This work aims to analyze the ergonomic conditions of the autonomous bricklayers 

who perform the activity of floor covering and ceramic laying in the region of Monteiro 

in Paraíba. From the direct observation of the work environment and the collection 

and recording of data on the activities performed by the bricklayers, the postures 

adopted by the workers during the execution of their work activities were identified 

with the OWAS Method. The Nordic questionnaire was also used to check 

musculoskeletal symptoms in an occupational health context. Then, an analysis was 

made of the postures collected and the risks obtained from them. Based on the 

results obtained through the Nordic questionnaire, it was possible to observe that the 

workers reported the occurrence of problems / pain in the following parts of the body, 

mainly: neck, shoulders, lumbar spine and knees. Finally, the necessary results and 

recommendations are presented with the aim of improving workers' health. So, it can 

be said that the three typical postures analyzed during the execution of the floor and 

ceramic tiles need ergonomic adjustments, since inadequate postures can cause 

severe localized pain according to the affected body area to preserve these postures. 

 
 

 Key-words: Construction. Ergonomics. Inadequate postures.  
. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A indústria da construção civil agrega diversas atividades que têm como 

objetivo a transformação do ambiente natural com vistas ao aprimoramento da 

qualidade de vida do ser humano (PEINADO, 2019). 

Santo et al. (2014) explicam que a construção civil é um ramo em crescimento 

devido a elevada demanda por construções de edificações (desde casas térreas a 

edifícios de múltiplos pavimentos e galpões industriais), de estradas, túneis, pontes, 

barragens, hidrelétricas, eclusas, aeroportos, estações ferroviárias e redes de 

distribuição de energia, justificando sua importância por ser essencial à população, 

ao desenvolvimento das cidades e à economia do país. 

A indústria da construção civil representa, para o Brasil, um dos setores 

empresariais com maior absorção de mão de obra, além de ser, segundo Takahashi 

et al. (2012), um dos maiores poderes econômicos, com alta geração de 

oportunidade de emprego. No entanto, o setor caracteriza-se também pela 

precariedade na qualificação da mão de obra e pela não continuidade do processo 

industrial, pois há mobilização e desmobilização das equipes a cada obra executada 

(SILVA, 2015). 

Apesar das grandes contribuições à economia do país, a construção civil 

possui um elevado índice de acidentes e doenças do trabalho. Sendo assim, como 

consequência, o setor apresenta um dos maiores números de afastamentos de 

funcionários por acidentes do trabalho. 

Isso pode ser corroborado conforme os dados do Anuário Estatístico da 

Previdência Social (AEPS). De acordo com o AEPS (2021), foram registrados, em 

2019, 582.507 acidentes de trabalho no Brasil. Deste total, 30.644 foram 

concernentes à construção civil. Além disso, ainda no ano de 2019, foram 

registradas aproximadamente 10 mil doenças do trabalho e cerca de 13 mil 

trabalhadores ficaram inválidos permanentemente. 

Os afastamentos que ocorrem na construção civil, geralmente, são em função 

de traumas musculares provenientes dos postos de trabalho e atividades mal 

projetadas (SILVA, 2015; SANTO et. al., 2014). Os problemas musculares em 

trabalhadores na construção civil são originados, muitas vezes, pela movimentação 

e pelo levantamento de cargas (IIDA, 2015; DUL; WENERMEEESTER, 2004). 
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Saad (2008) complementa explicando que a atividade no canteiro de obras 

exige constantemente movimentos repetitivos, posturas inadequadas e manuseio de 

cargas, dificultando padrões posturais corretos, ocasionando o uso excessivo da 

musculatura e desencadeando doenças ocupacionais. Considerando os dados do 

anuário estatístico da previdência social (2021), os auxílios-doença concedidos em 

2019 por conta de doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 

correspondem a 20% do total de todos os auxílios-doença concedidos neste 

período, mostrando que esse grupo de doenças é bastante comum na sociedade 

atual. 

Diante desse cenário, é de extrema importância adaptar o trabalho ao 

homem, considerando o projeto de máquinas, equipamentos, sistemas e trabalhos 

com intenção de aumentar a segurança, saúde, conforto e eficiência no trabalho. 

Iida (2005) explica que o redesenho dos postos de trabalho para melhorar a postura 

promove reduções da fadiga, dores corporais, afastamentos do trabalho e doenças 

ocupacionais. 

Portanto, a finalidade deste trabalho é analisar as condições ergonômicas dos 

trabalhadores que exercem atividades de execução de pisos e revestimentos 

cerâmicos em habitações na cidade de Monteiro, localizada no Estado da Paraíba. 

Para isto, utilizou-se o Sistema OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) 

para identificar e analisar as posturas corporais prejudiciais durante a realização das 

atividades. E, para complementar o estudo, utilizou-se o Questionário Nórdico com o 

intuito de analisar sintomas musculoesqueléticos em um contexto de saúde 

ocupacional. Por último, recomendações ergonômicas foram fornecidas para 

melhorar as condições de trabalho estudadas. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. Objetivo geral 

 
 

Analisar as condições ergonômicas dos trabalhadores que exercem atividade 

de execução de piso e revestimento cerâmico na cidade de Monteiro, localizada no 

Estado da Paraíba. 

 
2.2. Objetivos específicos 

 
 

 Avaliar as condições de trabalho que os trabalhadores estão sujeitos; 

 Identificar as posturas adotadas pelos trabalhadores e analisá-las com a 

ferramenta de análise ergonômica OWAS (Ovako Working Posture Analysis 

System); 

 Aplicar o Questionário Nórdico para verificar os sintomas musculoesqueléticos 

em um contexto de saúde ocupacional; 

 Proporcionar recomendações ergonômicas para os colaboradores que 

desempenham a função analisada. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

Esta seção tem como objetivo apresentar a fundamentação teórica utilizada 

para o desenvolvimento do trabalho, incluindo: aspectos gerais da construção civil 

no Brasil, a ergonomia, a norma regulamentadora 17, as posturas no trabalho, o 

Sistema OWAS e o questionário Nórdico. 

 
3.1. A Indústria da Construção Civil 

 
 

A indústria da construção civil no país é crescente e interfere diretamente no 

desenvolvimento econômico para a geração de emprego. Este setor contribui para o 

desenvolvimento regional, a geração de empregos e mudanças para a economia, ou 

seja, a elevação PIB (OLIVEIRA, 2012). 

A Construção Civil é caracterizada como atividade produtiva da construção 

que envolve a instalação, reparação, equipamentos e edificações de acordo com as 

obras a serem realizadas (OLIVEIRA, 2012). 

O setor da construção civil é conhecido por sua capacidade de possuir 

grandes contingentes de trabalhadores, inclusive os de baixa qualificação. No 

entanto, o nível de escolaridade do trabalhador brasileiro na construção civil vem 

elevando-se ao longo dos anos (CBIC, 2002). Barbosa Filho (2015) ressalta que a 

rotatividade da mão de obra no setor, por vezes de tamanha intensidade, 

proporciona a adoção de técnicas arcaicas para a execução de tarefas, ainda que 

outras de maior produtividade e de capacidade de preservação da integridade 

laboral possam já estar disponíveis, pelo fato de não se prover treinamento aos 

trabalhadores quanto a essas. 

Peinado (2019) explica que a indústria da construção civil apresenta uma 

série de características e fatores que influenciam na ocorrência de acidentes de 

trabalho e de doenças relacionadas ao trabalho, dentre os quais destacam-se: 

 A comum não participação do executor na etapa de projeto da edificação, 

com o fim de identificar soluções projetuais que permitam maior segurança na 

execução; 
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 Falta de tradição em se elaborar projetos de segurança que antecipem e 

proponham medidas preventivas frente aos riscos que os funcionários estarão 

submetidos na realização das atividades; 

 O caráter temporário dos locais de trabalho (canteiro de obras); 

 Número elevado de empresas de pequeno porte atuando no setor; 

 Emprego simultâneo de métodos artesanais e industrializados na realização 

de atividades; 

 Alta rotatividade da mão de obra; 

 Uso extensivo de mão de obra terceirizada; 

 Mudanças na natureza do serviço de acordo com a fase da obra; 

 Efeitos do clima e a adoção de horas extras para compensar em partes esses 

efeitos; 

 Desconsideração de custos com segurança e saúde do trabalho (SST) nos 

orçamentos dos empreendimentos; 

 Em competições de orçamentos, as contratações se dão pelo menor preço, 

sem que sejam avaliadas as possíveis implicações do corte nos gastos com 

segurança; 

 Pagamentos por tarefas, os quais incentivam a redução de prazos para a 

realização desses serviços, muitas vezes desconsiderando o desempenho 

dos funcionários no que se refere à segurança deles mesmos. 

 
3.2. Ergonomia 

 
 

A Ergonomia surgiu logo após a II Guerra Mundial, como consequência do 

trabalho interdisciplinar realizado por muitos profissionais (IIDA, 2005). 

De acordo com Grandjean (1998) a palavra ergonomia vem do grego: ergon = 

trabalho e nomos = legislação. E, dessa forma, é definida como uma ciência de 

caracterização de trabalho adaptado ao homem. Iida (2005) explica que a ergonomia 

é o estudo da adaptação do trabalho ao homem, iniciando-se com o estudo das 

características do trabalhador para, depois, projetar o trabalho que ele consegue 

executar, preservando a sua saúde. 

Segundo a Associação Internacional de Ergonomia (IEA, 2000), a ergonomia 

possui três domínios de especialização: Física, Cognitiva e Organizacional, 
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conforme demonstra Quadro 1. A ergonomia física é a que possui maior visibilidade 

dentre tais domínios. Cada qual tem suas especificidades e existe a interação entre 

eles, o que provoca o aumento ou a redução dos efeitos de um domínio sobre outro. 

 
Quadro 1 - Domínios da Ergonomia 

 

Domínios da Ergonomia Descrição 

 
 
 

 
Ergonomia Física 

Está relacionada às características anatômicas, fisiológicas, 

antropométricas e biomecânicas do ser humano em relação à 

atividade física. Nesse domínio se incluem o estudo de posturas 

no trabalho, o manuseio de materiais, movimentos repetitivos, 

distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, o 

projeto de postos de trabalho, o projeto do ambiente físico do 

trabalho e a segurança e saúde. 

 

 
Ergonomia Cognitiva 

Ocupa-se dos aspectos mentais da atividade de trabalho, tais 

como: a memória, o raciocínio e a resposta motora, visto que 

eles afetam a interação do trabalhador com os demais 

elementos do sistema. 

 
 

 
Ergonomia Organizacional 

Preocupa-se com a otimização dos sistemas sociotécnicos, 

incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e processos. 

Alguns pontos relevantes são: comunicação trabalho em equipe, 

projeto do trabalho, organização temporal do trabalho, as 

normas de produção, a capacitação do trabalhador e a gestão 

da qualidade. 

Fonte: Iida (2005) 

 

 
Existem diversas definições de ergonomia, mas todas procuram ressaltar, a 

interação entre o homem e o trabalho. No Brasil, a Associação Brasileira de 

Ergonomia, adota seguinte definição: “Entende-se por Ergonomia o estudo das 

interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando 

intervenções e projetos que visem melhorar, de forma integrada e não dissociada, a 

segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades humanas” (IIDA, 

2005, p. 2). 

A análise da ergonomia é realizada a partir de dois pontos “a avaliação sob 

critérios científicos acerca de suas modelagens e formulações de problemas do 

trabalho e avaliação sob critérios econômico-sociais do valor de suas propostas de 

soluções” (VIDAL, 2010, p. 4). Entretanto, Dull e Weerdmeester (2004) ressaltam os 
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seguintes pontos tratados na ergonomia: os movimentos físicos e a postura do 

corpo. Além disso, os autores afirmam que os elementos do local têm influência na 

produtividade dos trabalhos. 

Por sua vez, Freneda (2005) explica que os seguintes aspectos também são 

tratados na ergonomia: as formas de trabalho, diminuição da capacidade laboral, a 

quantidade de horas trabalhadas, trabalhos que geram desconfortos físicos, 

psicológicos e até doenças ocupacionais. 

Os Ergonomistas devem analisar o trabalho de forma global, incluindo os 

aspectos físicos, cognitivos, sociais, organizacionais, ambientais e outros. A 

ergonomia visa, em primeiro lugar, a saúde, a segurança e a satisfação do 

trabalhador. A saúde é mantida quando as exigências não ultrapassam suas 

limitações energéticas e cognitivas. A segurança é conseguida com os projetos dos 

postos de trabalho, ambiente e organização do trabalho. A satisfação é o resultado 

do atendimento das necessidades e expectativas do trabalhador (IIDA, 2005). 

 
3.2.1. A Ergonomia na Construção Civil 

 
 

De forma geral, o processo de produção na construção civil é diferente de 

outras indústrias. Normalmente, a matéria-prima e o produto em processo vão 

passando pelos postos de trabalho (equipamentos e trabalhadores) e o produto vai 

avançando na sua produção. No entanto, na construção civil, os equipamentos, as 

matérias-primas e os trabalhadores se deslocam no próprio produto em processo, 

para que ele assim seja produzido. A forma peculiar em que ocorrem os processos 

de produção na construção civil a torna um ambiente particularmente dinâmico e 

complexo, o qual torna mais difíceis as ações na área de segurança e ergonomia 

(PEINADO, 2019). 

Dessa forma, torna-se necessário analisar todas as etapas envolvidas na 

construção civil e levantar os principais riscos ergonômicos, objetivando reduzi-los 

ou eliminá-los para garantir a saúde e o conforto dos trabalhadores envolvidos. 



14  

3.3. Análise Ergonômica do Trabalho (AET) 

 
 

A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) pode ser descrita como uma 

intervenção no posto de trabalho para estudo dos problemas causados pelas tarefas 

decorrentes da execução das atividades do processo de produção, propondo 

compreender a situação de trabalho, confrontando competências e limitações do 

trabalhador, a fim de diagnosticar as situações críticas, e estabelecer sugestões de 

melhoria ao posto de trabalho (WISNER, 2003). 

A AET pode ser entendida como sendo uma intervenção, no ambiente do 

trabalho, para estudo dos desdobramentos e consequências físicas e 

psicofisiológicas, decorrentes da atividade humana no meio produtivo (FERREIRA; 

RIGHI, 2009). 

O método de análise em questão consiste em três etapas: 

 Análise da demanda: etapa da contextualização do problema; 

 Análise da tarefa: etapa de identificação de dois pontos: trabalho prescrito e 

os requisitos físicos para realização da tarefa; e, 

 Análise da atividade: etapa de observação do trabalho efetivamente realizado. 

De acordo com Ferreira e Righi (2009), são necessárias duas etapas 

adicionais para a aplicação do método: 

- Confronto tarefa versus atividade: etapa que tem como objetivo a comparação 

entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado; 

- Diagnóstico: etapa que abrange as condições técnicas para realização do 

trabalho. 

 
3.4. A Norma Regulamentadora 17 

 
 

A norma regulamentadora 17 foi originalmente editada pela Portaria MTb nº 

3.214, de 08 de junho de 1978. Esta norma é intitulada “Ergonomia” e tem como 

objetivo estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de 

trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

A Norma regulamentadora 17 considera que as condições de trabalho 

incluem aspectos relacionados: 
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 Ao levantamento, transporte e descarga de materiais; 

 Ao mobiliário; 

 Aos equipamentos; 

 Às condições ambientais do posto de trabalho; 

 A à própria organização do trabalho. 

 

Então todas as condições de trabalho mencionadas devem ser analisadas 

para alcançar um ambiente mais seguro, confortável e, consequentemente, um 

desempenho adequado. 

 
3.5. As Posturas no trabalho 

 
 

Segundo Moro (2000), a postura está relacionada com o movimento do corpo 

e uma boa postura é aquela em que o trabalhador pode modificá-la como quiser. O 

ideal é que ele possa adotar uma postura livre em função da atividade exercida no 

ambiente de trabalho, ou seja, uma postura que possa lhe convir em determinado 

instante conforme sua vontade ou necessidade. 

No entanto, muitas vezes, o trabalhador assume posturas inadequadas 

devido ao projeto deficiente das máquinas, equipamentos, postos de trabalho e, às 

exigências da tarefa (IIDA, 2005). Estas posturas inadequadas exercidas pelos 

trabalhadores podem levar ao desenvolvimento de doenças e aumento da fadiga, 

quer se trate de posturas estáticas ou de variações posturais de grande amplitude 

ou com grande velocidade durante a execução da tarefa (TAKEDA, 2010). 

Másculo e Vidal (2013) ainda complementam afirmando que a manutenção de 

posturas forçadas por um longo período pode provocar, desde dores no conjunto de 

músculos solicitados em sua manutenção, até o surgimento de doenças do trabalho 

tais como escoliose, lordose e o agravamento das DORTs. 

Segundo Moro (2000), não há uma definição para o que seja uma boa 

postura. Em termos da coluna vertebral, pode-se considerar uma boa postura 

quando a configuração estática natural da coluna é respeitada, com suas curvaturas 

originais e quando, além disso, a postura não exige esforço, não é cansativa e é 

indolor para o indivíduo, que pode nela permanecer por mais tempo (RIO & PIRES, 

1999). 
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Pode-se observar na figura 1 como transportar os materiais corretamente no 

decorrer do dia a dia dos trabalhadores. 

 
Figura 1 - Postura correta para transportar carga manual. 

 

 

Fonte: Equipe de obra (2020). 

 

 
O corpo assume três posturas básicas: as posições deitada, sentada e em 

pé. E em cada uma dessas posturas estão envolvidos esforços musculares para 

manter a posição relativa de partes do corpo (IIDA, 2005). O Quadro 2 apresenta as 

principais vantagens e desvantagens associadas com cada postura básica. 

 
Quadro 2 - Posturas de trabalho, vantagens e desvantagens. 

 

Posição Vantagens Desvantagens 

 
 

 
Posição 

deitada 

 Não há concentração de tensão 

em nenhuma parte do corpo; 

 O consumo energético assume 

um valor mínimo aproximando-se de 

seu metabolismo basal; 

 É a posição mais recomendada 

para o repouso. 

 

 
 Não se recomenda esta postura para 

o trabalho porque os movimentos tornam-

se difíceis e fica muito cansativo elevar a 

cabeça, braços e mãos. 

 
 
 

Posição de 

pé 

 
 Proporciona grande mobilidade 

corporal; 

 Facilita o uso dinâmico de 

pernas, braços e troncos. 

 A posição parada em pé é altamente 

fatigante porque exige muito trabalho 

estático da musculatura envolvida para 

manter esta posição. 

 O corpo não fica totalmente estático, 

mas   oscilando,    exigindo    frequentes 
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  reposicionamentos, dificultando a 

realização de movimentos precisos. 

 O coração encontra maiores 

resistências para bombear o sangue 

para os extremos do corpo, e o consumo 

de energia torna-se elevado. 

 Difícil fixar um ponto de referência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posição 

sentada 

 
 O assento proporciona um ponto 

de referência relativamente fixo; 

 Permite grande mobilidade das 

pernas; 

 Permite o uso simultâneo dos 

pés e mãos; 

 Consome menos energia, em 

relação a posição em pé, reduzindo 

a fadiga; 

 Reduz a pressão mecânica sobre 

membros inferiores; 

 Reduz a pressão hidrostática da 

circulação nas extremidades e alivia 

o trabalho do coração. 

 Exige atividade do dorso e do ventre 

para manutenção desta posição; 

 Praticamente todo peso é suportado 

pela pele que cobre o osso do ísquio, 

nas nádegas; 

 O consumo de energia é 3 a 10% 

maior que na posição horizontal; 

 Aumento da pressão sobre as 

nádegas; 

 Pode provocar estrangulamento da 

circulação sanguínea nas coxas e 

pernas; 

 Restrição dos alcances; 

 Flacidez dos músculos abdominais; 

 Desfavorável par os órgãos da 

digestão e respiração. 

Fonte: Adaptado de Iida (2005 p. 148 -167) e Kroemer e Grandjean (2005, p. 60). 

 

 
No que diz respeito às atividades realizadas na construção civil, os processos 

executados pelo pedreiro e pelo servente precisam de atenção especial em relação 

à postura inadequada por causa dos esforços realizados durante o trabalho 

executado. 

O Quadro 3 mostra, de forma resumida, a localização das dores no corpo, 

provocadas por posturas inadequadas. 
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Quadro 3 - Localização das dores no corpo, provocadas por posturas inadequadas. 
 

Postura Inadequada Risco de dores 

Em pé Pés e pernas (varizes) 

Sentado sem encosto Músculos extensores do dorso 

Assento muito alto Parte inferior das pernas, joelhos e pés 

Assento muito baixo Dorso e pescoço 

Braços esticados Ombros e braços 

Pegas inadequadas em ferramentas Antebraço 

Punhos em posições não-neutras Punhos 

Rotações do corpo Coluna Vertebral 

Ângulo Inadequado assento/encosto Músculos dorsais 

Superfícies de trabalho muito baixas ou muito altas Coluna vertebral, cintura escapular 

Fonte: Iida (2015) 

 
 

3.6. Sistema OWAS 

 
 

O Sistema OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) foi 

desenvolvido na Finlândia por Karhu, Kansi e Kuorinka, entre 1974 e 1978, em 

conjunto com o Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional. Tais pesquisadores 

começaram com análises fotográficas das principais posturas encontradas 

normalmente na indústria pesada e encontraram 72 posturas típicas (IIDA, 2005). 

Essas posturas são resultantes de diferentes combinações de posturas típicas do 

dorso (4), dos braços (3) e das pernas (7), conforme Figura 2. Com base na 

observação da tarefa, é construído um modelo por códigos que será posteriormente 

classificado em 4 classes distintas (MASCULO; VIDAL, 2013). 

Guimarães e Portich (2002) intitulam o método OWAS como uma ferramenta 

de amostra que possibilita catalogar as posturas combinadas entre as costas, 

pernas, braços e forças exercidas, determinando o efeito resultante sobre o sistema 

musculoesquelético e possibilita também o exame do tempo relativo gasto em uma 

postura específica para cada região corporal, determinando o efeito resultante sobre 

o sistema musculoesquelético. 

Masculo e Vidal (2013) explicam que o método OWAS tem intuito de gerar 

informações para melhorar os métodos de trabalho pela identificação de posturas 

corporais prejudiciais durante a realização das atividades. 
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Cardoso Junior (2006), por sua vez, enfatizam que o método OWAS surgiu da 

necessidade de se identificar e avaliar as posturas inadequadas durante a execução 

de uma tarefa, que podem em conjunto com outros fatores, determinar o 

aparecimento de problemas músculos-esqueléticos, gerando incapacidade para o 

trabalho, absenteísmo e custos adicionais ao processo produtivo. 

Uma classificação de posturas é apresentada, como forma de auxílio à 

pesquisa, conforme Figura 2. 

 
Figura 2 - Sistema OWAS para análise de postura. 

 

Fonte: Iida (2015). 

 

Segundo Iida (2005), o método usa uma escala de quatro pontos, sendo o 

número 1 adotado para situações em que a postura é considerada normal sem 
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desconforto e sem efeito danoso à saúde e o número 4 para postura considerada 

extremamente ruim, que provoca desconforto em pouco tempo e pode causar 

doenças. Com base nesta escala, indicada na Figura 3, as posturas foram 

classificadas da seguinte forma: 

 
 Classe 1 - postura normal, que dispensa cuidados, a não ser em casos 

excepcionais; 

 Classe 2 - postura que deve ser verificada durante a próxima revisão rotineira 

dos métodos de trabalho; 

 Classe 3 - postura que deve merecer atenção em curto prazo; 

 Classe 4 - postura que deve merecer atenção imediata. 

 
 

Figura 3 - Níveis de ação segundo posição das costas, braços, pernas e uso de força. 
 

Fonte: Corlett e Wilson (2005) 

 
 
 

3.7. Questionário Nórdico 

 
 

Segundo Ferrari (2009), o questionário nórdico é um dos principais 

instrumentos utilizados para analisar sintomas musculoesqueléticos em um contexto 

de saúde ocupacional ou ergonômico. 

O questionário nórdico foi desenvolvido para autopreenchimento, conforme 

Figura 4. Nele há um desenho dividindo o corpo humano em partes, no qual os 
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trabalhadores devem responder "não" ou "sim" para três situações envolvendo essas 

divisões (IIDA, 2005). 

Essas situações são as partes do corpo em que sente algum tipo de dor no 

intervalo de 7 dias e 12 meses, e se teve que parar de trabalhar em algum dia 

durante os 12 meses. 

 
Figura 4 - Questionário Nórdico dos sintomas musculoesqueléticos. 

 

Fonte: Iida (2015). 
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4. METODOLOGIA 

 
 

Esta pesquisa pode ser classificada como de natureza aplicada, uma vez que 

envolve a aplicação prática da ciência, identificando e analisando, por meio de 

ferramentas ergonômicas, as posturas dos trabalhadores durante a jornada de 

trabalho. 

O objetivo deste trabalho é analisar as condições ergonômicas dos 

trabalhadores que exercem atividade de execução de piso e revestimento cerâmico 

na cidade de Monteiro, localizada no Estado da Paraíba. Para alcançar tal objetivo 

proposto, realizou-se, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica, incluindo os 

seguintes tópicos: a construção civil, a ergonomia (sua evolução histórica, as 

posturas adotadas em ambientes de trabalho, a análise ergonômica do trabalho), a 

NR 17, o método OWAS e o questionário nórdico. 

A etapa seguinte consistiu em ler e interpretar o material obtido na pesquisa 

bibliográfica para compreender melhor sobre as posturas mantidas pelos 

trabalhadores em suas respectivas atividades de trabalho e as possíveis 

consequências associadas. Além disso, a pesquisa bibliográfica subsidiou as 

recomendações ergonômicas para melhorar a condição de trabalho analisada, 

reduzindo os prejuízos para a saúde e a integridade física do trabalhador. 

Na sequência, visitas foram realizadas no local selecionado para o estudo 

para efetuar a coleta de dados. Tais dados foram coletados na cidade de Monteiro, 

localizada no Estado da Paraíba, no período de 03 a 15 de agosto de 2020, através 

de registro de imagens/vídeos do ambiente de trabalho e das atividades 

desempenhadas por pedreiros autônomos na execução de piso e revestimento 

cerâmico. Com os dados coletados, as posturas adotadas pelos trabalhadores 

durante a execução de suas atividades de trabalho foram identificadas e analisadas 

com o Método OWAS. Dessa forma, realizou-se uma análise dos riscos ergonômicos 

envolvidos nas atividades efetuadas pelos trabalhadores, identificando não 

conformidades. 

Vale ressaltar que para se iniciar o diagnóstico das inadequações, bem como 

para solucioná-las, o ponto de vista do trabalhador é de extrema importância. Diante 

disso, para complementar a análise, o questionário nórdico foi aplicado com 5 

trabalhadores que exercem a função de pedreiro com o intuito de compreender os 
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sintomas musculoesqueléticos em um contexto de saúde ocupacional. O 

questionário foi devidamente apresentado aos trabalhadores para identificar se estes 

sentem incômodos ou dores em partes do corpo em intervalos de tempo específicos, 

conforme indicação da ferramenta. 

Por último, a partir da análise dos dados, as recomendações ergonômicas 

foram apresentadas com o objetivo de melhorar as condições de trabalho 

encontradas, preservando a saúde do trabalhador. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

5.1. Avaliação das posturas por meio do Método OWAS 

 
 

Inicialmente, foi realizada a análise da postura adotada pelo pedreiro 

responsável pela execução do piso, conforme Figuras 5 e 6. Em seguida, o método 

OWAS foi aplicado, indicando os códigos correspondentes. 

 
Figura 5 - Pedreiro realizando a execução de piso. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

 
As figuras 5 e 6 apresentam, de forma genérica, a atuação e os esforços 

realizados pelo pedreiro durante uma parte de sua jornada de trabalho. Pode-se 

observar o dorso do trabalhador permanece inclinado durante a realização da 

atividade, correspondendo ao dígito 2 no método OWAS. Quanto aos braços, os 

dois permanecem na posição para baixo, correspondendo ao dígito 1 no método 

OWAS. Quanto às pernas, as duas permanecem flexionadas durante a realização 

da atividade, correspondendo ao dígito 4 no método OWAS. E quanto à força 

aplicada nesta atividade, observou-se uma carga menor que 10 kg, resultando no 

dígito 1 confome o método OWAS. 
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Figura 6 - Pedreiro finalizando a execução de piso. 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

 
Dessa forma, a classificação das posturas pela combinação de variáveis 

(dorso, braços, pernas e cargas) para a atividade analisada resulta na classe 3 

(postura que deve merecer atenção em curto prazo), conforme Figura 7. 

 
Figura 7 - Classificação das posturas pela combinação das variáveis 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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Sendo assim, a tabela 1 apresenta o resultado da aplicação do método 

OWAS para a postura adotada pelo pedreiro na atividade selecionada. 

 
Tabela 1 - Codificação OWAS para execução de piso 

 

Codificação Método OWAS 
 

Dorso Braços Pernas Força Categoria de Ação 

2 1 4 1 3 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

 
De acordo com o resultado encontrado (categoria 3), na tabela 1, são 

necessárias correções tão logo quanto o possível. Uma situação relevante 

observada está relacionada com a manutenção do dorso inclinado durante a 

atividade de trabalho. Tal postura pode gerar consequências para o trabalhador na 

região lombar e também desgaste de discos intervertebrais, por exemplo. 

Na figura 6, observa-se que o pedreiro mantém uma postura inadequada para 

executar o serviço, podendo implicar em problemas sérios de saúde. Entre algumas 

doenças relacionadas ao trabalho estão: as lombalgias, que são as maiores causas 

de afastamento dos trabalhadores, o Dedo em Gatilho, as Epicondilites do cotovelo, 

Síndrome do Canal Cubital, Síndrome do Desfiladeiro Torácico, Síndrome do 

Interósseo Anterior, Síndrome do Pronador Redondo, Tendinite da porção Longa 

dos Bíceps e a Tendinite do Supraespinhoso (MICHEl, 2008). 

Na figura 6, ainda é possível observar que os trabalhadores permanecem com 

uma inclinação acentuada do dorso e com as pernas flexionadas, prejudicando a 

estrutura do corpo, acarretando em alteração da coluna vertebral, especialmente nas 

regiões cervical e lombar. 

Sendo assim, algumas ações são necessárias para reduzir a ocorrência de 

dores corporais e doenças ocupacionais. Os pedreiros precisam receber orientações 

sobre as posturas mantidas no ambiente de trabalho e suas consequências e 

também noções para o transporte e levantamento de cargas. Além disso, é 

importante realizar a alternância de posturas durante o período de trabalho, 

reduzindo assim o tempo em posições desaforáveis, como o dorso inclinado. A 

norma regulamentadora 17 enfatiza que nos locais de trabalho deve ser permitida a 

alternância de postura pelo trabalhador, de acordo com suas conveniência e 
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necessidade. Deve-se observar também a necessidade de pausas programadas 

para evitar a fadiga e as dores corporais. 

As figuras 8 e 9 apresentam a postura adotada pelo pedreiro durante a maior 

parte da sua jornada de trabalho. Obvervou-se que o trabalhador permanece a maior 

parte do seu tempo com o dorso inclinado e com as pernas flexionadas. Tal postura 

pode trazer consequências ao longo do tempo como dores corporais, fadiga e a 

ocorrência de doenças ocupacionais. 

 
Figura 8 - Pedreiro na execução do revestimento cerâmico. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 
 

Sendo assim, a posição do dorso adotada pelo trabalhador (conforme Figuras 

8 e 9) corresponde ao dígito 2 no método OWAS, uma que vez que o dorso 

permanece inclinado. Quanto aos braços, os dois permanecem na posição para 

baixo, correspondendo ao dígito 1 no método OWAS. Quanto às pernas, as duas 

permanecem flexionadas durante a realização da atividade, correspondendo ao 

dígito 4 no método OWAS. E quanto à força aplicada nesta atividade, observou-se 

uma carga menor que 10 kg, resultando no dígito 1 confome o método OWAS. 



28  

Figura 9 - Pedreiro na execução do revestimento. 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 

 
Dessa forma, a classificação das posturas pela combinação de variáveis 

(dorso, braços, pernas e cargas) para a atividade analisada resulta na classe 3, 

conforme Figura 10. 

 
Figura 10 - Classificação das posturas pela combinação das variáveis. 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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Analisou-se a posição adotada pelo pedreiro responsável na execução de 

revestimento e piso e, a partir da aplicação do Método OWAS, obteve-se os 

resultados da tabela 2. 

 
Tabela 2 - Codificação OWAS para execução de piso e revestimento. 

 

Codificação Método OWAS 
 

Dorso Braços Pernas Força Categoria de Ação 

2 1 4 1 3 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

 

Dessa forma, a postura adotada pelo trabalhador merece atenção no curto 

prazo. É possível observar que, em ambas as análises realizadas, o resultado obtido 

foi a classe 3, indicando que as posições são semelhantes em praticamente todo o 

processo. Então, as ações necessárias para a correção da postura do trabalhador 

são semelhantes, incluindo assim: orientações sobre as posturas mantidas no 

ambiente de trabalho e suas consequências, noções para o transporte e 

levantamento de cargas e a alternância de posturas durante o período de trabalho, 

reduzindo assim o tempo em posições desaforáveis, como o dorso inclinado. 

Observando também a necessidade de pausas programadas para evitar a fadiga e 

as dores corporais. 

A figura 11 apresenta outra postura adotada pelo pedreiro durante sua 

jornada de trabalho. 
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Figura 11- Pedreiro na finalização do revestimento. 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2020) 

 
 
 

Observou-se que, nesta postura, o trabalhador permanece com o dorso 

inclinado e torcido durante a realização da atividade, correspondendo ao dígito 4 no 

método OWAS. Quanto aos braços, um permanece na posição para baixo e o outro 

para cima, correspondendo ao dígito 2 no método OWAS. Quanto às pernas, uma 

perna permanece ajoelhada durante a realização da atividade, correspondendo ao 

dígito 6 no método OWAS. E quanto à força aplicada nesta atividade, observou-se 

uma carga menor que 10 kg, resultando no dígito 1 confome o método OWAS. 

Dessa forma, a classificação das posturas pela combinação de variáveis 

(dorso, braços, pernas e cargas) para a atividade analisada resulta na classe 4, 

conforme Figura 12. 



31  

Figura 12 - Classificação das posturas pela combinação das variáveis. 
 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

 
Analisou-se a posição adotada pelo pedreiro responsável na execução de 

revestimento e piso e a partir da aplicação do Método OWAS, obteve-se os 

resultados da tabela 3. 

 
Tabela 3 - Codificação OWAS para execução de piso e revestimento. 

 

Codificação Método OWAS 
 

Dorso Braços Pernas Força Categoria de Ação 

4 2 6 1 4 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 
 

Dessa forma, a postura adotada pelo trabalhador merece atenção imediata e 

correções precisam ser feitas de forma urgente (classe 4), evitando assim 

consequências para a saúde do indivíduo. 

É importante observar que a postura desfavorável observada pode causar 

dores, principalmente devido ao dorso inclinado e torcido. Sendo assim, a 

adequação do posto de trabalho, os treinamentos e orientações ergonômicas são 

indispensáveis para que a postura do trabalhador seja corrigida, reduzindo a fadiga, 

dores corporais, afastamentos do trabalho e doenças ocupacionais. Além disso, a 

boa postura é importante para a realização do trabalho sem desconforto e estresse. 
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Então, pode-se afirmar que as três posturas típicas analisadas durante a 

execução do piso e do revestimento cerâmico precisam de adequações 

ergonômicas, uma vez que posturas inadequadas podem causar fortes dores 

localizadas de acordo com a área do corpo afetada para conservar essas posturas. 

 
5.2. Aplicação do Questionário Nórdico 

 
 

De acordo com os dados coletados no questionário Nórdico, observou-se 

que cerca de 80% dos trabalhadores entrevistados sofrem de algum tipo de 

dor/incômodo, podendo ter relação com o trabalho executado. Dessa forma, os 

dados coletados no questionário nórdico podem ser usados para fazer um 

levantamento inicial das situações que requerem análises mais profundas e medidas 

corretivas. Logo, deve-se observar as posturas adotadas durante a realização das 

atividades de trabalho com o objetivo de identificar uma relação com as dores 

relatadas. 

O grupo de trabalhadores analisados mostra que a maioria tem mais de 30 

(trinta) anos de trabalho na construção civil. Apenas um trabalhador tem 7 (sete) 

anos de trabalho na construção civil. 

Em relação aos últimos 7 (sete) dias de trabalho, os trabalhadores 

entrevistados relataram a ocorrência de problemas/dores nas seguintes partes do 

corpo principalmente: pescoço, ombros, coluna lombar e joelhos. Os incômodos 

relatados precisam ser investigados para poder relacioná-los ou não às atividades 

que são executadas no ambiente de trabalho. No entanto, conforme demonstrado na 

aplicação do método OWAS, as posturas dos trabalhadores não são adequadas e 

as dores corporais podem estar associadas a essas posturas. 

No que diz respeito aos últimos 12 meses de trabalho, os trabalhadores 

relataram a ocorrência de problemas/dores nas mesmas áreas: pescoço, ombros, 

coluna lombar e joelhos. 

Em consequência disso, alguns trabalhadores relataram que deixaram de 

trabalhar por causa de dores em partes específicas do corpo, tais como: coluna, 

joelhos e ombros. É importante frisar que um dos trabalhadores teve mais de um 

afastamento, sendo por ocorrências diferentes. 



33  

Vale ressaltar que um dos entrevistados relatou que não sente nenhum tipo 

de dor referente ao trabalho exercido, porém este informou desconhecer a respeito 

de programas associados com a Ergonomia, que tem como objetivo melhorar as 

condições de trabalho. 

Os indivíduos participantes da pesquisa relataram que exercem este tipo de 

atividade há muitos anos, sem proteções adequadas e orientações sobre as 

posturas. Além disso, os trabalhadores entrevistados não tiveram um 

acompanhamento de um profissional qualificado em Ergonomia para determinar as 

ações necessárias para garantir a execução das atividades de forma segura e 

confortável, reduzindo as dores e os desconfortos no decorrer do trabalho. 

Pode-se destacar a Ginástica Laboral, como uma das alternativas para 

melhorar o desenvolvimento do trabalhador na Construção Civil. A ginástica laboral 

compreende os exercícios de alongamento, de fortalecimento, de coordenação e de 

relaxamento realizados para cada função da empresa, com o objetivo de prevenir e 

diminuir os casos de Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT) 

ou Lesão por Esforço Repetitivo (LER) (OLIVEIRA, 2007). 

Dentro da construção civil é importante a introdução da ginástica laboral 

antes e após as atividades, pois o trabalho desenvolvido dentro do canteiro de obra 

é considerado pesado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Concluiu-se então, pela análise anteriormente apresentada, que os problemas 

direcionados à ergonomia estão presentes diariamente na construção civil, em 

virtude dos esforços físicos intensos realizados, da repetição de movimentos e das 

posturas adotadas incorretamente, onde muitas vezes são desconsiderados os 

aspectos relacionados à saúde e segurança do trabalhador. 

Os resultados obtidos através do método OWAS, para as atividades de 

execução de piso e revestimento cerâmico, mostram que, na maioria das posições 

adotadas pelos pedreiros, há necessidade de correção tão logo quanto possível, 

especialmente quando existe inclinação acentuada da coluna e flexão constante das 

pernas. Tais posturas podem ocasionar dores, fadiga, afastamentos do trabalho e 

doenças ocupacionais. 

Diante do cenário observado, algumas recomendações ergonômicas foram 

fornecidas, incluindo a adequação do posto de trabalho, a realização de orientações 

para que a postura do trabalhador seja corrigida, alongamentos e alternância das 

posturas durante a jornada de trabalho. Tais recomendações visam melhorar as 

condições do trabalho, reduzindo o desconforto e o estresse também. 

Sobre as posturas dos trabalhadores a serem corrigidas, principalmente nas 

atividades que exigem do pedreiro agachamentos constantes, torções ou grandes 

angulações na coluna vertebral, sugere-se minimizar o tempo que o trabalhador fica 

exposto ao risco, sendo assim, pode-se alternar as atividades com outros pedreiros 

a fim de buscar menor solicitação das áreas afetadas. 

A partir da aplicação do questionário nórdico, observou-se que os 

trabalhadores já sentem dores/incômodos em partes específicas do corpo, tais 

como: joelhos, pescoço, ombros e coluna lombar. Logo, as posturas adotadas pelos 

operários precisam ser ajustadas para evitar adoecimentos associados com a 

atividade de trabalho. 

Como oportunidade de pesquisas futuras, recomenda-se a análise de outras 

posturas típicas de trabalhadores da construção civil com o auxílio do método 

OWAS para identificar possíveis riscos ergonômicos e fornecer um panorama mais 

completo sobre as condições de trabalho do setor. Além disso, sugere-se também a 

aplicação do questionário nórdico com uma quantidade maior de trabalhadores do 
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setor da construção com o objetivo de analisar os sintomas musculoesqueléticos em 

um contexto de saúde ocupacional. 
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