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RESUMO 
 

Este artigo se refere a uma abordagem prática e participativa, denominada Ateliê. A idéia 

dos ateliês é encontrar soluções de transformação às situações com potencial de acidentes e/ou 

afastamentos do trabalho, por equipes multidisciplinares, que coletam dados das condições de 

trabalho e ambiente, analisam, criam um projeto e desenvolvem uma maquete em escala 1 x 1. 

Com a intenção de realizar um pré-diagnóstico, em uma fábrica de papel no interior Paraná, das 

condições e do ambiente de trabalho relacionadas às normas regulamentadoras de segurança no 

trabalho e ergonomia, a equipe de consultores do Serviço Social da Indústria – SESI-PR, 

composta por profissionais da área de segurança e saúde no Trabalho, especialistas em 

ergonomia e psicologia da segurança do trabalho, aplicaram um questionário composto de 245 

questões que contemplam todas as Normas Regulamentadoras de SST, seguido de observação 

aberta para o levantamento das condições ergonômicas dos postos de trabalho, entrevista aberta 

com um grupo focal (10 trabalhadores escolhidos aleatoriamente, entrevistados ao mesmo tempo) 

e coleta e consulta a documentos sobre absenteísmo, afastamentos, perfil da população 
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trabalhadora, entre outros. O resultado foi apresentado aos interlocutores da empresa com a 

proposta de um trabalho integrado com duração de um (1) ano e a aplicação de um Ateliê in 

Company, no Setor Caldeira, na tarefa de alimentação desta a base de lenhas, onde a uma análise 

ergonomica preliminar contemplou a penosidade na realização das tarefas alimentação a base de 

lenhas e do carregamento do carrinho que a abastece, no que se referem às posturas forçadas, 

desconfortos, movimentos repetitivos, carga de trabalho e conforto térmico com a possibilidade 

de um redimensionamento das práticas realizadas, visando demonstrar a importância de um 

estudo mais aprofundado, com a participação dos trabalhadores para o desenvolvimento de 

comportamento seguro.  

 

Palavras-chave: Ergonomia, carga de trabalho, caldeira à lenha, comportamento seguro 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O abastecimento de caldeiras a base de lenha, ainda muito utilizadas em empresas do 

Brasil, é manual, com o transporte de toras, que podem ultrapassar o peso de 50 kg. É por esse 

motivo que trabalhadores que realizam este tipo de tarefa queixam-se de dores nos segmentos 

corporais mais exigidos durante o seu desenvolvimento, principalmente nas costas e ombros.  

Segundo Kroemer e Grandjean (2005), os problemas de coluna, além de serem dolorosos e 

reduzirem a mobilidade e vitalidade de uma pessoa, podem acarretar em ausência no trabalho, 

sendo também uma das causas mais importantes de invalidez prematura na atualidade. Ainda os 

mesmos autores, se referem ao trabalho pesado como aquele que envolve o emprego de grande 

esforço físico, consumindo muita energia, e fazendo grandes exigências ao sistema 

cardiocirculatório e pulmonar.  

Outras situações de riscos presentes nesse setor, também podem interferir na saúde e  

desempenho dos trabalhadores, como a exposição a altas temperaturas, além do risco maior, que 

são as explosões, por esses equipamentos serem vasos de pressão. No Brasil, a Norma 

Regulamentadora (NR) de número 13, da Portaria MTB n. 3.214 de 1978 (Brasil, 1995) trata da 

segurança na operação de caldeiras e vasos de pressão. Para ARAUJO (1980) são necessárias 

boas condições de operação e conservação desses equipamentos.  

Essas máquinas funcionam 24 horas por dia e, devido à exposição aos riscos inerentes a 

essa função que a NR 13 exige treinamento aos operadores de caldeira, para poderem operá-las. 

O mínimo exigido são noções de grandezas físicas e unidades; caldeiras - considerações gerais; 

operação de caldeiras; tratamento de água e manutenção de caldeiras; prevenção contra explosões 

e outros riscos; legislação e normalização. 
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Com a intenção de realizar um pré-diagnóstico relacionado às normas regulamentadoras de 

segurança no trabalho e ergonomia, em uma fábrica de papel no interior Paraná, a equipe de 

consultores do SESI do Paraná, composta por psicólogo organizacional e do trabalho, 

profissionais da área de segurança e saúde no Trabalho e especialistas em ergonomia pelo 

CNAM, realizaram o levantamento das condições dos postos e ambiente de trabalho, por meio de 

um checklist composto de 245 questões, que contempla todas as Normas Regulamentadoras de 

SST; observação aberta para o levantamento das condições ergonômicas dos postos de trabalho; 

entrevista aberta com um grupo focal de 10 trabalhadores, escolhidos aleatoriamente; consulta a 

documentos sobre absenteísmo, afastamentos e perfil da população trabalhadora.  

Os resultados e as análises desses levantamentos foram apresentados aos interlocutores da 

empresa sinalizando as principais medidas que seriam necessárias para o cumprimento das 

normas e uma proposta de cronograma de atendimento (plano de ação), para ser seguido em um 

período de um (1) ano, de forma gradativa, iniciando o processo pelas questões emergenciais.  

Na mesma oportunidade, foi sugerido à empresa o desenvolvimento de um Ateliê in 

Company, com duração de dois dias, a ser realizado no Setor Caldeira, na tarefa “alimentação da 

caldeira”, por ser considerado pela equipe de consultores como posto de trabalho mais crítico da 

empresa, pela situação que apontava para o potencial risco de acidentes e/ou afastamentos do 

trabalho por questões osteomusculares e de conforto térmico. Foi relatado a necessidade de  

buscar mais evidências e demonstrar à empresa a importância de um estudo mais aprofundado 

para propostas de melhorias mais efetivas.  

O ateliê desenvolvido na empresa de papel é oriundo dos ateliês desenvolvidos na Europa, 

trazido ao Brasil, para o SESI e SENAI do Paraná, pelos representantes da Université de 

Technologie de Compiègne – UTC e do Ministério do Emprego, Trabalho e da Coesão Social 

Francês, modelo aplicado para o Sindicato do Setor Metalmecânico e da Madeira, pela equipe 

SESI de SST e de Proteção de Máquinas do SENAI.  

Ateliê é um espaço destinado à criação de soluções em segurança, percepção do risco, 

saúde ocupacional, ergonomia e proteção de máquinas, onde ocorre a concepção de projetos e 

construção de maquetes, em madeira ou papelão, definidos por equipe multi e principalmente, 

interdisciplinar. 

Segundo Guimarães et al. (2003) para criar elementos de convencimento da gerência em 

relação à mudança, é necessário avaliar as condições de trabalho utilizando dados não apenas 

qualitativos como também quantitativos. 

Santos (1997) diz que a ergonomia representa um campo fundamental para a melhoria das 

condições de trabalho nas mais diversas atividades profissionais, proporcionando conforto e 

segurança para o trabalhador e aumentando sua produtividade.  

Diante do exposto o Ateliê in Company, aplicado na empresa de papel, seguiu o modelo da 

UTC mais os conceitos da ergonomia participativa que, segundo BROWN (apud GUIMARÃES, 

2001), por muitos anos a literatura organizacional deu uma noção de que a organização, a partir 
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de uma maior participação dos trabalhadores, deveria permitir a seus funcionários uma maior 

satisfação e qualidade de vida no trabalho.  

E quando falamos na participação dos trabalhores, uma questão importante no processo de 

desenvolvimento das competências de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, são os 

que tangem a conhecimento dos perigos e riscos relacionados ao trabalho. Para Bley (2006), 

comportamento seguro “é a capacidade de identificar e controlar os riscos presentes numa 

atividade no presente de forma a reduzir a probabilidade de ocorrências indesejadas no futuro, 

para si e para os outros (de um trabalhador, de um grupo ou de uma organização)”. 

Para Noro (apud TAVEIRA FILHO,1993) a ergonomia participativa é uma nova tecnologia 

para disseminação da informação ergonômica e reitera que essa difusão é vital para uma 

utilização efetiva do conhecimento ergonômico por toda a organização. O mesmo autor considera 

que a ergonomia participativa caracteriza o usuário final como uma valiosa fonte para a solução 

de problemas e, consequentemente, reconhecendo sua competência alimenta a autoestima do 

trabalhador como pessoa.  

Os objetivos do Ateliê aplicado na empresa foram: Identificar riscos ergonômicos e de 

segurança existentes no posto de trabalho alimentação da caldeira e no abastecimento do 

carrinho, com lenhas, para propor sugestões de melhorias/transformações, visando adequá-lo aos 

limites e capacidades físicas dos trabalhadores; melhorar as condições de trabalho buscando a 

eficiência, produtividade e qualidade; prevenir acidentes e doenças ocupacionais; proporcionar 

conforto, segurança, bem estar no trabalho e auxiliar a empresa a adequar-se às legislações 

vigentes, referentes às questões ergonômicas e de segurança e desenvolver a percepção dos riscos 

na atividade, favorecendo o comportamento seguro dos trabalhadores. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do ateliê a empresa disponibilizou um colaborador de cada área: 

RH, compras, manutenção, desenvolvimento de produtos, supervisor e três operadores do setor 

caldeira. 

A metodologia utilizada teve como base os ateliês desenvolvidos nos Sindicatos da Madeira 

e metalmecânica pelo SESI/SENAI e representantes da UTC e do Ministério do Trabalho da 

França (2009/2010).  

O Ateliê in Company foi realizado em dois dias, somente no período diurno, para tal foram 

organizadas duas equipes de trabalho, compostas pelos colaboradores da empresa, utilizando-se 

da  abordagem participativa, orientados e acompanhados pelos consultores do SESI em todas as 

fases do processo, conforme metodologia descrita. 

Todas as etapas foram registradas em planilhas, as quais foram utilizadas durante todo o 

processo com anotações de todos os eventos e tomadas de decisões pelas equipes de trabalho e 
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consultores do SESI. A coleta de dados foi no local da caldeira onde os participantes e 

operadores da caldeira discutiram os problemas decorrentes no sistema.  

Segundo Guérin et al. (2001) a condução do processo de análise em ergonomia é uma 

construção que, partindo da demanda, se elabora e toma forma ao longo do desenrolar da ação. 

Para estes autores, existe, todavia um conjunto de pontos importantes, de fases privilegiadas, que 

vão estruturar a construção da ação ergonômica. 

As fases do processo foram realizadas nos tempos de 04 horas para os itens a, b, c e d; 04 

horas para as ações e, f; 08 horas para as ações g, h, i. 

 

Fases do projeto 

 a) Alinhamento metodológico sobre conceitos de ergonomia e coleta de dados, diferença 

entre perigo e risco e, comportamento no trabalho, a todos os participantes e 

interlocutores da empresa. 

 b) Analise da demanda e seu contexto, para situar os problemas e direcionar as ações. 

 c) Analise da população de trabalhadores (política pessoal, faixa etária, rotatividade, 

escolaridade e capacitação, estado de saúde, absenteísmo, níveis hierárquicos, 

características antropométricas, pré-requisitos de contratação). 

 d) Definição das situações de trabalho a serem estudadas. 

 e) Verificação das tarefas prescritas (aquelas fixadas pela empresa), as tarefas reais (o que o 

trabalhador realiza com os meios oferecidos pela empresa podendo, pela necessidade, ser 

alterada da prescrição) e as atividades (tudo aquilo que o trabalhador faz para executar a 

tarefa: gestos, palavras, regulações, modo operatório, raciocínio). 

 f) Observações abertas e sistemáticas das atividades: refere-se em coletar dados no posto de 

trabalho com o trabalhador executando a(s) tarefa(s). Utilizam-se instrumentos e 

ferramentas específicos da ergonomia como: planilhas, protocolos/ questionário, 

gravador, câmera fotográfica com filmadora, desenhos, croquis. Para tal, o ergonomista 

define as variáveis de observação pertinentes à situação de trabalho (posturas, gestos, 

direção do olhar, meios de comunicação, trabalho coletivo) para justificar seu 

diagnóstico. 

 g) Entrevistas abertas e verbalizações. 

 h) Análises dos dados levantados, em equipes, neste caso foram duas, utilizando-se de 

pesquisas na internet para subsidiar a (s) proposta (s) de melhoria (s).   

 i) Apresentação das sugestões de melhorias, pelos dois grupos, aos consultores, para 

validação da (s) transformação (ões) no posto de trabalho, para manutenção da saúde e 

segurança dos trabalhadores; podendo abranger também a organização do trabalho, o 

ambiente, e a produção.  

 j) Apresentação pelas equipes, das propostas de transformação, projetos e maquetes, aos 

interlocutores da empresa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Duas situações de trabalho foram analisadas no setor caldeira a alimentação da fornalha e o 

carregamento do carrinho utilizado para a alimentação, com lenhas.  

Os operadores da caldeira são três homens com idades entre 23 a 34 anos, alturas entre 

1,65m, 170m e 1,80m com tempo máximo na função de 01 ano e 03 meses. O período de 

trabalho é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h00 (08h de trabalho com 40 minutos de 

intervalo para almoço). Nesse setor há rotatividade frequente de operadores. 

O setor caldeira está situado em um barracão de alvenaria, ao lado da fábrica de papel, com 

pé direito aproximado de 09 m de altura e área aproximada 700 m2. A área possui dois lados do 

perímetro com aberturas laterais e dois com paredes construídas em alvenaria a vista. Ali também 

são armazenadas as lenhas.  

A caldeira, movida a combustível lenha, possui duas portas na face frontal para o 

abastecimento da fornalha. Para tal os trabalhadores pegam manualmente a lenha, uma a uma, de 

um carrinho alocado a dois metros da caldeira e as lançam para dentro. As toras/lenhas possuem 

pesos variados podendo ultrapassar 50 kg.  Além disso, como as toras estão armazenadas em 

diferentes alturas, a postura dos trabalhadores acaba prejudicada, pois devem flexionar o tronco 

muitas vezes ou pegar lenha acima da altura dos ombros. 

Por meio das observações abertas foi possível identificar os segmentos corporais mais 

exigidos na tarefa e por meio da aplicação do diagrama de Corlett, adaptado, para verificação dos 

desconfortos/dores posturais percebidos pelos trabalhadores, durante a jornada de trabalho, os 

trabalhadores apontaram as ocorrências. A orientação para o preenchimento foi para indicarem 

no diagrama somente as zonas do corpo onde sentiam algum desconforto/dor e a intensidade 

deles podendo ser pouco, média, muito ou demais.  

Desta forma o resultado do diagrama de Corlett e as observações do local/posto de trabalho, 

dos  trabalhadores realizando suas atividades e da filmagem de 45min possibilitou uma análise 

mais crítica  e de confrontação, das ações mais relevantes que complementaram o que foi 

observado em campo e relatado pelos trabalhadores.  

Os segmentos apontados com maior desconforto foram os braços, ombros e a coluna 

(região lombar) pelas flexões, extensões, torções e rotações somadas à aplicação de força para 

pegar, puxar, transportar e lançar as lenhas na fornalha, mesmo que por pequenas distâncias, mas 

com frequência. 

 As Lenhas mais leves são lançadas de uma distância de até 0,50m e a maneira de fazê-las 

depende de cada trabalhador podendo ser, como exemplo, de lado para a caldeira e carrinho 

(perpendicularmente), pegar a lenha do carrinho com um braço, passar para o outro e, sem se 

deslocar, lançar para dentro da caldeira. A alimentação é frequente, sempre que o manômetro 
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indicar queda da pressão, que deve ser mantida entre 09kgf/cm2 e 10kgf/cm2, para gerar o vapor. 

O abastecimento deve ser rápido para evitar a entrada de ar frio na caldeira. O tempo de espera 

entre cada abastecimento é em média de 15min, sendo que nesses intervalos outras tarefas 

prescritas são realizadas: ordenar e acompanhar a descarga de lenha para verificar se estão dentro 

dos padrões necessários; controlar a pressão, a temperatura e a descarga da caldeira, realizar o 

tratamento da água e verificar seu nível, retirar os tambores de cinzas e abastecer o carrinho, com 

lenhas, que alimentam a caldeira.  

A retirada das toras/lenhas do carrinho como o seu abastecimento exige os mesmos 

movimentos da tarefa alimentação da fornalha, com o agravante do risco de quedas das mesmas, 

nas pernas e pés. A quantidade de lenha lançada chega a 58m3 por turno, totalizando 14 

carrinhos.  

Além dos riscos citados a proximidade com a radiação não ionizante da fornalha é 

potencialmente danosa à saúde dos trabalhadores. Essas condições de trabalho necessitam de 

modificações urgentes para evitar que ocorram afastamentos por problemas osteomusculares, 

esmagamentos de mãos e dedos, luxações nos membros inferiores, por quedas de lenhas, e 

doenças relacionadas aos raios infravermelhos/radiação não ionizante, queimaduras. 

O conforto térmico foi medido por meio da avaliação quantitativa de calor, resultado obtido 

do PPRA da empresa, representado na tabela 1. Segundo a Norma Regulamentadora 15 (NR15), 

anexo 03, o limite de tolerância é de 28,5°C. 

 
Tabela 1 – Avaliação quantitativa de calor 

Ponto de medição IBUTG Médio (º C) Limite de Tolerância (ºC) 
Frente a caldeira 31,3 °C 28,5°C 

  

A partir dos dados coletados as equipes realizaram pesquisas na internet, para a concepção 

de seus projetos de melhorias, por meio de desenhos manuais ou software.  

Duas propostas foram apresentadas e a união delas gerou uma única proposta: uma esteira 

móvel, automatizada, distanciada pelo menos 3,00m da boca da fornalha, sob um container, com 

lenhas, provido  de uma placa vibratória inclinada, em ângulo de aproximadamente 30º, em uma 

das paredes laterais, para acomodá-las no sentido que deverão seguir na esteira. Os controles de 

acionamento ficarão próximos ao container e as lenhas chegarão até ele por meio de um trator 

equipado com com uma grua, que buscará as lenhas nos locais de armazenamento, sem a 

necessidade de trabalho manual. 
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Figura 1 –  Container e esteira - Proposta de melhoria  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A condução do ateliê nos moldes da ergonomia participativa possibilitou o exercício da 

multidisciplinariedade e o trabalho em equipe na empresa, para solucionar situações problemas, 

além da transferência de conhecimentos aos colaboradores participantes, que graças às suas 

vivências no dia a dia de trabalho chegaram a uma solução simples e de fácil implementação, 

com custo baixo, para uma situação de trabalho no setor caldeira, considerada crítica. 

A tarefa de alimentação da caldeira e do abastecimento do carrinho, com lenhas, requer 

esforço físico, principalmente dos segmentos corporais: coluna (região lombar) pelas flexões, 

extensões, torções e rotações somadas à aplicação de força para pegar, puxar, transportar e lançar 

as lenhas na fornalha, mesmo que por pequenas distâncias, mas com frequência. Os braços com 

movimentos de abdução, adução e flexão da articulação dos ombros. Essas ações geram 

sobrecarga nas articulações e musculatura, levando-os a fadiga.   

As posturas forçadas do corpo e as condições desfavoráveis do posto de trabalho podem 

provocar um desgaste maior dos discos intervertebrais e problemas no manguito rotador, 

principalmente o músculo supraespinhoso. Segundo Grandjean (1998), existe um “conflito de 

interesses” entre a necessidade dos músculos e a necessidade dos discos intervertebrais.  

Uma posição levemente inclinada de até 20º, para frente ou lado, é fisiologicamente 

aceitável, acima disso há sobrecarga nos discos intervertebrais. Assim, torna-se compreensível 

que posturas forçadas é um problema para a coluna vertebral e para a musculatura das costas, 

visto que a nutrição dos discos intervertebrais é promovida pela alternância de carga e alívio dos 

discos. Desta forma deveria haver uma eventual alternância de posturas para recuperação da 

fadiga muscular e articular para evitar o desgaste dos discos intervertebrais. Esses motivos são 

suficientes para que intervenções ergonômicas relacionadas à carga física de trabalho com 

movimentação manual de cargas merecem atenção por parte dos empregadores, para preservação 

da saúde dos trabalhadores e evitar gastos além dos previstos com a Previdência Social. 

A experiência vivenciada pela empresa de papel foi repassada para a diretoria do grupo a 

que pertence, para avaliação dos resultados apresentados pelo ateliê: motivar a empresa a adotar 

medidas preventivas para aumentar a segurança e saúde dos trabalhadores, melhorar as condições 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 12.10.2013 

Luciano Nadolny, Maria do Rocio Marinho Buczek, Bruno 
Caruso Bilbao Adad 

9 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

de transporte manual de cargas, o industrial perceber o valor de eliminar ou melhorar as situações 

de riscos por meio de projetos de transformações, consideração e valorização ao próximo. 

Espera-se também que a empresa realize outros ateliês nos postos de trabalho com potencial 

de riscos, levantados pelos consultores do SESI e SENAI, agregando à cultura da empresa esse 

modelo de intervenção, onde a participação efetiva tanto da diretoria, gerências, supervisores, 

parceiros e principalmente dos trabalhadores, constituindo ações participativas, agregando o 

conhecimento técnico do profissional gerente ou supervisor aliado ao rico conhecimento tácito do 

trabalhador que opera diariamente uma máquina ou um equipamento pode trazer valiosas 

contribuições para situações indesejáveis de trabalho, muitas vezes sem custo significativo. 

Diante do exposto Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), no Brasil, da qual fazem 

parte o SESI e SENAI, agregaram os Ateliês in Company à ergonomia que desenvolvem, por 

terem a pretensão de integrar essa metodologia à cultura das empresas, de qualquer ramo de 

atividade, como processo de melhoria contínua, tendo essas entidades como consultoras e 

parceiras nesse processo. A FIEP acredita que esse é o caminho mais fecundo para obter 

resultados satisfatórios e sustentáveis de melhorias nas condições de trabalho, qualidade de vida, 

redução de acidentes, diminuição de absenteísmo e consequente ganho de produtividade 

Observa-se que houveram algumas restrições durante o ateliê: o curto espaço de tempo para 

coleta de dados mais consistentes e parte do segundo dia o trabalho teve que ser interrompido por 

problemas imprevisto na produção, portanto a construção da maquete não foi realizada.  
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