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RESUMO 
 
RIBEIRO, Bruna Damasceno. EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A VIBRAÇÕES DE 
CORPO INTEIRO EM OPERADORES DE MÁQUINAS EM UM ÓRGÃO PÚBLICO. 
2019, 72f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Graduação em Engenharia 
de Produção, CEng – Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2019. 

A malha rodoviária brasileira é constituída na sua grande maioria sem pavimento, o 
que gera muitos empregos como operador de máquina na área de manutenção de 
estradas. Os operadores de máquinas estão expostos a vibrações de corpo inteiro 
diariamente, o que afeta a qualidade de vida do trabalhador, muitas vezes 
acarretando em problemas de saúde e custos para as empresas. Neste contexto o 
presente estudo tem como objetivo investigar a exposição ocupacional a vibrações 
de corpo inteiro em operadores de máquinas pesadas em um órgão público do sul 
do Rio grande do Sul. Para esta investigação foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica acerca do tema, coletados os níveis de vibrações que estes operadores 
estão expostos diariamente e realizada entrevistas individuais para identificar se 
estas vibrações estão afetando a qualidade de vida do trabalhador. Como principais 
resultados foram verificados que as manifestações de desconforto e dores na coluna 
por parte dos operadores não são apenas oriundas da exposição a vibrações, mas 
sim da combinação de diversos fatores contidos na atividade. 

Palavras-chave: Risco físico; Higiene Ocupacional; Motoniveladora; Ergonomia; 
Saúde e Segurança.  



ABSTRACT 
 
RIBEIRO, Bruna Damasceno. EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A VIBRAÇÕES DE 
CORPO INTEIRO EM OPERADORES DE MÁQUINAS EM UM ÓRGÃO PÚBLICO. 
2019, 72p. Final Project-Undergraduate – Industrial Engineering Undergraduated 
Course, CEng – Engeneering Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2019. 
 
The brazilian highway network consists mostly of unpaved, which generates many 
jobs as a machine operator in the area of road maintenance. Machine operators are 
exposed to whole-body vibrations daily, which affects the worker's quality of life, often 
leading to health problems and costs for companies. In this context, the present study 
aims to investigate the occupational exposure to whole-body vibrations in heavy 
machinery operators in a public organ of South in Rio Grande do Sul. For this 
investigation a bibliographical research was carried out on the subject matter, 
collected the vibration levels that these operators are exposed daily and conducted 
individual interviews to identify whether these vibrations are affecting the worker's 
quality of life. As main results were verified that the manifestations of discomfort and 
pain in the spine by the operators are not only from the exposure to vibrations, but 
from the combination of several factors contained in the activity. 
 
Key words: Physical risk; Occupational hygiene; Motor grader; Ergonomics; Health 
and safety. 
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1  INTRODUÇÃO 

Qualidade de vida no trabalho trata-se de um tema atual sendo cada vez mais 

exposto como importante nas instituições. A segurança e saúde dos trabalhadores 

se mostra um dos pilares quando se pensa em bons negócios, pois os investimentos 

neste quesito implicam em qualidade de vida no trabalho e por sua vez em uma 

melhor produtividade de seus trabalhadores (MATTOS; MÁSCULO, 2011). 

A exposição a condições ergonômicas desfavoráveis pode comprometer a 

saúde e segurança do trabalhador. Os operadores de máquinas pesadas são 

expostos a Vibrações de Corpo Inteiro (VCI) diariamente o que pode acarretar em 

sérios problemas de saúde (SALIBA, 2015). 

Existem muitos efeitos fisiológicos que podem ser causados pelas vibrações, 

segundo Grandjean (1998) essas vibrações podem acontecer em grande ou 

pequena intensidade, quando acontecem em pequena intensidade afetam os 

músculos, a respiração e o sistema circulatório. Quando essas vibrações ocorrem 

em grande intensidade podem afetar a clareza visual e a psicomotricidade. 

Os efeitos da exposição à VCI são diversos, são propícios a causar prejuízos 

físicos permanentes ou distúrbios no sistema nervoso. A exposição cotidiana às 

vibrações pode afetar diversas áreas do corpo humano assim como também podem 

causar sintomas de distúrbios como fadiga, insônia, dores de cabeça e tremores, 

durante a exposição ou logo após a exposição (SALIBA, 2015).  

Costa (2012) afirma com base em estudos epidemiológicos, que dos efeitos 

da exposição a VCI, o mais citado em bibliografia é a “dor nas costas”. O mesmo 

autor cita Bovenzi e Hulshof (1998) o qual diz que este tipo de vibração “está 

associada a um aumento do risco de dor na zona lombar, dor ciática, e alterações 

degenerativas na coluna vertebral, incluindo lesões nos discos intervertebrais da 

zona lombar”.  

Conforme Grandjean (1998) as vibrações podem ser sentidas particularmente 

por cada indivíduo e caracterizam-se como complicadas, sendo uma sensação que 

vai de pequeno incomodo a intolerável. As queixas que seguem estas sensações 

dependem da frequência em que o indivíduo está exposto, frequências de 1 a 4 Hz 

apresentam queixas respiratórias, 4 a 10 Hz apresentam dores no abdome e de 8 a 

12 Hz dores nas costas. Ainda conforme o mesmo autor (p. 285) “a repetição diária 



 

14 

 

das exposições a vibrações no local de trabalho pode levar a modificações doentias 

das partes do corpo atingidas”. 

Além dos danos que as VCI podem causar à saúde dos trabalhadores, a 

exposição à VCI pode acarretar em custos para as empresas. Segundo a NR15 

anexo nº 8, a exposição a essas vibrações também são caracterizadas como 

condição insalubre em grau médio caso sejam superados os limites de exposição 

ocupacional diária (NR 15, 2014). 

A região objeto de estudo possui intenso uso de máquinas de grande porte, 

as quais são utilizadas regularmente por diversos trabalhadores. Contudo, não foram 

identificados até o início do presente trabalho, estudos sistemáticos quanto à 

exposição a vibrações de corpo inteiro em operadores de máquina na região. Desta 

forma o estudo visa identificar o nível de exposição a vibrações de corpo inteiro e 

verificar se estas interferem na saúde dos operadores. 

Consoante o disposto o presente trabalho possui como tema a exposição 

ocupacional a vibrações de corpo inteiro em operadores de máquinas em um órgão 

público.  

 

1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Investigar a exposição ocupacional a Vibrações de Corpo Inteiro em 

operadores de máquinas pesadas em um órgão público do sul do Rio Grande do 

Sul. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Visando atingir o objetivo geral, temos: 

a) construir de um referencial teórico, a fim de compor uma sustentação 

técnica e teórica adequada para a realização da pesquisa;  

b) mensurar os níveis de exposição à VCI em operadores de máquinas 

pesadas; 

c) investigar possíveis associações entre manifestações de desconforto entre 

operadores e exposição a VCI; 

d) tecer uma discussão crítica quanto aos resultados encontrados em campo;  
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e) caso se mostre pertinente, recomendar medidas preventivas e corretivas 

para casos de exposição fora dos limites aceitáveis. 

 

1.2 Justificativa 

Sendo a ergonomia uma das dez grandes áreas de atuação da Engenharia de 

Produção, se apresenta a seguinte justificativa para a realização desta pesquisa: 

segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) a ergonomia é uma 

disciplina que se preocupa com as exterioridades do desempenho humano de forma 

que possa intervir nos processos de trabalho adaptando-os ao homem e não ao 

contrário. Uma das áreas em que a ergonomia está subdividida trata da ergonomia 

física, esta estuda os postos de trabalho, postura no trabalho, trabalhos repetitivos, 

saúde e segurança.   

As necessidades ergonômicas e de segurança em máquinas pesadas 

acarretam em custos que influenciam no preço final do produto ou serviço, e desta 

forma muitos empregadores deixam estes fatores de lado na hora de adquiri-las, 

porém existem algumas razões econômicas que demonstram ser aconselhável 

incluir itens deste tipo na hora de adquirir as máquinas. Além dos acidentes e 

enfermidades que a operação de máquinas pode acarretar, também existe o fato de 

que o posto de trabalho de um operador de máquina pode ser melhorado através de 

um projeto ergonômico, melhorando sua eficiência (ALONÇO 2004).  

Um grande fator relevante relacionado à VCI são os pagamentos adicionais 

devido à insalubridade envolvida na exposição a riscos ocupacionais como este. O 

PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do órgão público objeto de 

estudo, não apresenta uma análise de VCI que estes operadores estão expostos e, 

portanto podem estar havendo custos errôneos no pagamento de insalubridade de 

funcionários. 

Muitos são os casos de adoecimento e acidentes de trabalho nos setores 

onde operadores de máquina atuam, assim como também os casos de afastamento 

ou realocação do posto de trabalho por motivos de saúde. A empresa objeto de 

estudo possui um quadro de 37 operadores de máquinas, sendo 7 operadores que  

também ou somente operam motoniveladora, e há relatos de muitas queixas em 

relação a dores nas costas. Há suspeita de que diversos destes casos de 

adoecimento possam estar associados à exposição à VCI.  
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Griffin (1996) destaca que a relação da vibração de corpo inteiro (VCI) com a 

saúde abrange um espaço grandioso para serem debatidas, devido tanto à limitação 

dos dados disponíveis quanto às dificuldades para a obtenção de novos dados. 

Contudo, como não há trabalhos efetivamente focados neste risco para o local, o 

presente estudo pode contribuir para identificação de riscos associados à exposição 

à VCI. 

Ao verificar na literatura acadêmica, no caso do Brasil, percebem-se ainda 

lacunas importantes para estudos com enfoque qualitativo voltado à exposição à VCI 

em operadores de máquina de grande porte que atuam na região sul do país. Saliba 

(2015) afirma que este tipo de agente não é tão estudado quanto os demais, porém 

as vibrações são de grande ocorrência na indústria e os seus efeitos são 

consideráveis e devem ser estudados. Logo, um estudo que busque complementar 

esta lacuna pode trazer contribuição para estudos futuros na região. 

 

1.3 Delimitação da pesquisa 

Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, delimitando-

se em coletar informações sobre níveis de exposição à VCI que operadores de 

máquinas de um órgão público estão expostos enquanto desempenham suas 

atividades. Esta análise somente irá fazer uma relação dos limites de exposição 

obtidos com a bibliografia, ressaltando a importância de este risco físico ser melhor 

estudado. 

Outros fatores limitadores deste estudo são relacionados a outros tipos de 

vibrações, como as de vibrações localizadas ou mão e braço, vibrações no meio 

ambiente e vibrações de máquinas. Outros riscos existentes na função de um 

operador de máquinas não serão analisados de forma aprofundada.  

A pesquisa apenas considerará os operadores de motoniveladora do setor de 

desenvolvimento rural, demais máquinas e setores não serão considerados. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho será disposto por seis Capítulos, estes estão descritos da 

seguinte forma: 
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O capítulo 1 trata da introdução do estudo, esclarecendo o problema de 

pesquisa, objetivos (geral e específico), justificativa, delimitações da pesquisa e 

estrutura do trabalho. 

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico deste estudo, onde se encontram 

todas as referências necessárias para a realização desta pesquisa. O capítulo trata 

de uma visão global do tema, abordando conceitos técnicos e atuais sobre vibrações 

ocupacionais. Primeiramente é relatado sobre a importância da saúde do 

trabalhador para os negócios e os desafios encontrados dentro da higiene 

ocupacional quanto ao uso de máquinas pesadas. Logo após é tratado dos aspectos 

técnicos das vibrações, abordando conceitos bases para uma melhor compreensão 

das formas de avaliação, efeitos e legislação vigente. 

O Capítulo 3 trata-se da metodologia utilizada para a elaboração desta 

pesquisa, detalhando todo o passo a passo na construção do capítulo 2 assim como 

os procedimentos que foram realizados para atingir os objetivos traçados. 

O Capítulo 4 apresenta todos os dados coletados através da metodologia 

proposta e as discussões sobre os resultados. 

O Capítulo 5 trata do encerramento do estudo, apresentando as conclusões. 

Logo após serão apresentados as referências bibliográficas e os apêndices. 
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2  VIBRAÇÕES OPCUPACIONAIS: CENÁRIO ATUAL E CONCEITOS 

TÉCNICOS 

Neste capítulo serão tratadas algumas informações que destacam a 

relevância desta revisão teórica para o tema de vibrações. Primeiramente é relatado 

sobre a importância da saúde do trabalhador para os negócios e os desafios 

encontrados dentro da higiene ocupacional quanto ao uso de máquinas pesadas 

conduzindo para os riscos relativos a vibrações. Logo após é abordado conceitos 

bases para uma melhor compreensão das formas de avaliação, efeitos, legislação 

vigente e aspectos técnicos das vibrações. 

 

2.1 Um panorama quanto à saúde no trabalho e sua importância para os 

negócios 

Durante toda a existência do homem no planeta este visa atender suas 

demandas consumindo insumos, desfrutando de serviços ofertados por terceiros 

e/ou organizações. Para a realização destes bens e/ou serviços são necessárias à 

prática de processos de trabalho (MATTOS; MÁSCULO 2011). O mesmo autor cita 

que segundo Vidal (1989), estes processos são caracterizados “como a dimensão 

material e concreta do sistema de produção”, este sistema é composto por uma 

variável física relativa ao processo produtivo e uma variável humana relacionada às 

atividades desempenhadas pelos trabalhadores. 

Com as observações e estudos realizados por diversos higienistas e médicos 

ao decorrer da história, foram feitas muitas descobertas relevantes relacionadas ao 

trabalho. Estudos realizados por dois médicos franceses Patissier e Rene Villermé 

tratam sobre recomendações para evitar fadiga visual no trabalhador e também 

sobre riscos psicossociais que foram associados às intensas jornadas de trabalho, 

más condições de ambiente, baixos salários, entre outros fatores à saúde destes 

trabalhadores (CAMISASSA, 2015). 

É necessário planejar os processos de trabalho, tendo como objetivo 

aperfeiçoar o uso dos seus elementos, como materiais, ambiente, força de trabalho, 

equipamento, etc. Desta forma é possível obter resultados satisfatórios quanto a 

características de qualidade, prazos, redução de custos, saúde e segurança, entre 

outras. Diante disto pode se observar que ao não levar em consideração estes 

elementos e não ocorrendo o planejamento necessário do trabalho podem ocorrer 
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perdas tangíveis e intangíveis. As perdas intangíveis estão relacionadas à saúde e 

segurança ocupacional do trabalhador e acabam sendo expressas em forma de 

acidentes de trabalho (MATTOS; MÁSCULO 2011). 

Há muitas definições para acidentes de trabalho, porém segundo o art. 19 da 

Lei n. 8213/91 “AT é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviços da empresa, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda 

ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho” citado por 

Saliba (2015, p. 23).   

De acordo com Snell e Bohlander (2009) um estudo que foi realizado pela 

Liberty Mutual apresentou como resultados, que empresas conseguem economizar 

até 3 dólares para cada 1 dólar que investem em segurança no local de trabalho. 

Sendo assim fica claro a relação entre custo benefício em realizar investimentos que 

reduzam casos de acidentes e assim reduzindo também os custos associados, como 

indenizações, multas, entre outros.  

 

2.2 Um breve histórico quanto o trabalho no Brasil 

Após as colocações acima, pode-se realizar uma análise resumida do 

histórico do trabalho no Brasil com dados demonstrativos de adoecimentos e 

acidentes de trabalho, assim como relatar como ocorreu a criação da legislação.  

Os dados sobre acidentes e adoecimentos de trabalho são pouco relatados 

na literatura até o início da Revolução Industrial, onde o surgimento da máquina a 

vapor marcou uma mudança radical no ambiente de trabalho. Essas mudanças se 

deram pelo aumento da produtividade, fazendo com que o trabalhador passasse de 

um ambiente de trabalho manual e artesanal para um ambiente árduo com divisão 

de tarefas e acúmulo de pessoas em um mesmo lugar. Diante desde cenário 

começou a aumentar rapidamente o número de acidentes e doenças relacionadas 

ao trabalho (SALIBA 2015).  

O trabalho no Brasil desde o seu descobrimento nos anos 1500 foi marcado 

por mão-de-obra escrava como a principal fonte de trabalho e este cenário persistiu 

durante séculos até os fins do Império do Brasil. Após a abolição da escravidão 

começou a ser incrementada a legislação trabalhista brasileira devido à imigração 

europeia que começava a se instalar no país. Através da influência destes 
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imigrantes que se deu início os primeiros movimentos de reinvindicações a melhores 

condições de trabalho (CARMO 2013).  

A influência citada acima está relacionada aos imigrantes europeus devido a 

países como a Inglaterra que foi um dos pioneiros na criação de leis do trabalho, que 

segundo Saliba (2015, p. 21) “em 1833 decretou a “lei das fábricas” proibindo o 

trabalho noturno aos menores de 18 anos e limitando a jornada de trabalho em 12 

horas diárias e 69 horas semanais”. O mesmo autor cita que “as primeiras leis 

relacionadas a acidentes de trabalho foram originadas na Alemanha em 1884 

estendendo-se por toda a Europa até chegar ao Brasil por meio do Decreto 

Legislativo n. 3.724 de 15.1.1919”. 

Durante o século XX diversas organizações internacionais surgiram 

objetivando a proteção do ambiente de trabalho. Algumas delas foram o American 

Conference of Governmental Insutrial Hygienists (ACGIH), National Institute of 

Occupational Safety and Health (NIOSH). No Brasil foi criada a Fundação Figueiredo 

de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) (CAMISASSA, 2015). 

 

Com a criação da OIT (Organização Internacional do Trabalho) pelo Tratado 
de Versailles, as normas sobre proteção à saúde e integridade física do 
trabalhador ganharam força, contribuindo bastante para a prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho. (SALIBA, 2015, p. 21) 

 

No Brasil apenas nos anos de 1930 que começaram as discussões mais 

intensas em ralação aos direitos trabalhistas com o objetivo de incentivar o 

desenvolvimento social e industrial do país. Após muitos anos de projeto, em 1º de 

maio de 1943, por meio do Decreto-Lei nº 5.452, foi criada a CLT sancionada pelo 

presidente Getúlio Vargas (DIAS, 2013).  

A Consolidação das leis trabalhistas até a década de 1970 era apenas 

corretiva, não levando em consideração as causas e investigações dos acidentes 

que ocorriam, assim foram sendo criadas novas leis que pudessem melhorar a 

imagem do Brasil perante acidentes de trabalho, pois na época liderava os índices, 

como pode ser observado pela Figura 1, que mostra o alto índice de acidentes na 

década de 1970. Sendo assim no ano de 1978 foram aprovadas a partir da lei nº 

6.514 de 1977 as Normas Regulamentadoras (NRs) de Segurança e Medicina do 

Trabalho (CAMISASSA, 2015).  
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Figura 1 Quantidade de acidentes registrados no Brasil 1970-2013 

Fonte: DIESAT (2013) 

Consoante a isso se percebe que sempre houve certa preocupação com os 

trabalhadores desde quando o Brasil começou a se industrializar, mesmo que nos 

dias atuais as leis sejam muito mais abrangentes. Vilela (2000) ressalta 

levantamentos realizados pelo Departamento Estadual do Trabalho de São Paulo, 

relacionados aos problemas encontrados no país decorrente de acidentes de 

trabalho, destacando que logo no início do século XX os acidentes envolvendo 

máquinas já eram um elemento de preocupação para os órgãos públicos.  

 

Segundo este levantamento, de 1912 a 1917 ocorrem 11.895 acidentes 
sendo 76% considerados leves, 22,2% graves e 1,1% fatais, e quanto à 
localização, é observado que a maioria dos acidentes de trabalho ocorre 
nas fábricas, oficinas, depósitos e casas comerciais, que respondem por 
41,1% dos locais dos acidentes, sendo que os operários representam a 
maior parcela dos atingidos: 16%. As causas apuradas por este 
levantamento mostram que as máquinas são responsáveis por 26,3% (435 
trabalhadores atingidos) (FALEIROS,1992 apud VILELA, 2000 p.6). 

 

A Figura 2 apresenta um histórico de dados de AT registrados no período dos 

anos 1970 a 2013, data da ultima atualização do anuário estatístico do DIESAT. O 
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mesmo anuário apresenta os gastos com indenizações aos acidentados que foram 

de R$367 milhões. A Tabela 1 apresenta a relação de número de acidentes 

distribuídos por setores onde o setor da construção civil registra o terceiro maior 

índice de acidentes do trabalho. Segundo o Observatório Digital de Saúde e 

Segurança do Trabalho no período de 2014 a 2017 foram registrados 3,03 milhões 

de AT no Brasil, destes 549.405 acidentes ocorreram apenas no ano de 2017 

(AEAT, 2017).   

 
Figura 2 Registro dos acidentes de trabalho 1970-2013 

Fonte: DIESAT (2013) 
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Tabela 1 Acidentes do trabalho por situação do registro e motivo do ano de 2013 

SUBGRUPOS DA CBO (Classificação 
Brasileira de Ocupações) 

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO 

TOTAL Com CAT Registrada Sem CAT 
Registrada Total Motivo 

Típico Trajeto Doença do 
Trabalho  

TOTAL 717911 559081 432254 111601 15226   

Trabalhadores dos serviços 87968 87968 65232 21258 1478 - 

Trabalhadores de funções transversais 77562 77562 62647 12772 2143 - 

Trabalhadores da Indústria extrativa e 
da construção 

49648 49648 42717 6095 836 - 

Trabalhadores da transformação de 
metais e de compósitos 

47339 47339 40268 5286 1785 - 

Escriturários 48696 48696 31628 15133 1935 - 

Técnicos de nível médio das ciências 
biológicas, bioquímicas, da saúde e 

afins 

36415 36415 30523 5672 220 - 

Trabalhadores na exploração 
agropecuária 

20192 20192 18507 1530 155 - 

Outros 350091 191261 140732 43855 6674 - 

Fonte: Adaptado de DIESAT (2013) 

Considerando o histórico quanto o trabalho no Brasil pode se destacar que há 

uma infinidade de locais e características que são desafiadoras do ponto de vista da 

prevenção para a saúde do trabalhador. Logo um dos meios em que os riscos à 

saúde podem ser especialmente importantes consiste nos locais onde os 

trabalhadores lidam com máquinas pesadas. 

 

2.3 Os desafios quanto à higiene ocupacional no uso de máquinas pesadas 

A Tabela 1 apresentada anteriormente exibe um número de 49.648 acidentes 

de trabalho que aconteceram nos setores da indústria extrativa e da construção civil 

no ano de 2013.  Dentro do setor da construção civil há intenso uso de máquinas 

pesadas, principalmente na construção de estradas. O Brasil é um país que possui 

87,6% das suas estradas sendo não pavimentadas, segundo a Pesquisa CNT de 

Rodovias (2018), as condições de conforto e segurança das estradas tem um grande 

impacto para os motoristas, sejam eles de máquinas pesadas, veículos de transporte 

e passeio. No caso da Região Sul do Brasil apenas 20,9% das estradas são 

pavimentas.  

Diante disso justifica-se o número de acidentes registrados no setor da 

construção civil nos últimos anos, devido à precariedade a que os trabalhadores 

estão expostos neste setor. Foram registrados 1720 acidentes no Brasil nos últimos 
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três anos, cujo agente causador foi máquina de terraplanagem e construção de 

estrada, destes 52 foram fatais (MPT, 2018). 

Os tratores também se encaixam como máquinas pesadas e também 

apresentam altos índices de acidentes de trabalho, devido ao seu grande 

desempenho nas atividades rurais. Schlosser et al. (2002) realizou um estudo o qual 

faz a caracterização dos acidentes com tratores agrícolas, o estudo foi realizado na 

região da Depressão Central do Rio grande do sul, a amostra considerou 123 

operadores de tratores, os resultados foram de que 39% dos trabalhadores 

considerados na amostra já sofreram algum tipo de acidente. Destes, 51% foram 

acidentes graves como capotamento, e os outros 40,82% foram considerados 

acidentes leves como escorregões. Também foi demonstrado que a maioria das 

causas destes acidentes segundo os operadores foi a respeito das medidas de 

segurança na operação (32,77%), falta de atenção (32,22%) e equipamento 

inadequado (22,22%).  

Ao lidar com máquinas os operadores estão expostos a diversos riscos em 

seu cotidiano. Há diversos riscos que podem ser considerados quando se trata de 

higiene ocupacional. “A higiene ocupacional é uma ciência que atua no campo da 

saúde ocupacional, por meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do 

controle dos riscos físicos, químicos e biológicos presentes nos locais de trabalho” 

(SALIBA 2015, p. 24). Não só estes riscos são relevantes, os riscos ergonômicos e 

de acidentes ou mecânicos também são bem frequentes no dia-a-dia dos 

operadores de máquinas.  

Dentro dos riscos físicos estão contidas as vibrações, ao longo do período de 

trabalho dos operadores de máquinas eles ficam expostos a VCI. Segundo Lopes 

(2012, p. 6) “sabe-se que a repetição diária das exposições à vibração no local de 

trabalho, pode levar a modificações doentias das partes do corpo atingidas”. As 

relações com a falta de projetos ergonômicos são bem citadas na bibliografia 

estudada, assim como a falta de uma boa postura na execução das atividades dos 

operadores, todos estes fatores podem acarretar em problemas para a qualidade de 

vida do trabalhador.  
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2.4 Compreendendo a exposição às vibrações e suas principais variáveis 

O corpo humano é uma estrutura inteligente e complexa, muito ativa e 

dinâmica. Desta forma, quando o corpo é submetido a vibrações, não se espera que 

o impacto seja singelo, previsível e único. Dependendo de como forem às 

características do movimento, as vibrações podem gerar diferentes sensações ao 

corpo humano, sendo elas agradáveis ou não (GRIFFIN, 1996). 

Segundo Balbinoti (2001, p. 7) a estrutura do corpo humano pode ser sensível 

a vibrações devido a várias variáveis como “postura, tensão muscular, frequência, 

amplitude, direção da vibração, além do que, a duração e a dose da exposição”, 

essas variáveis podem acarretar em diversos efeitos em diferentes partes do corpo 

dependendo de suas fontes.  

Saliba (2016) considera o tema de exposição ocupacional a vibrações como 

uma área da higiene ocupacional não tão estudada como outros agentes, porém 

esta é bastante ocorrente nos mais diversos locais de trabalho tendo implicações 

significativas na saúde e segurança do trabalhador e diante disso deve ser 

estudada, avaliada e controlada. 

Ao contrário do disposto acima, a bibliografia estudada para a realização 

deste marco teórico, apresenta vários estudos que objetivam estudar e entender 

melhor o fenômeno das vibrações e evidenciando cientificamente seus efeitos na 

saúde humana. De acordo com Chaffin et al. (1999) citado por Balbinot (2001, p. 7) 

“os efeitos biológicos da vibração cada vez mais são evidentes, e esforços 

grandiosos devem ser realizados para reduzir tais exposições”. 

Portanto, “a complexidade da vibração e a variada gama e variabilidade nas 

respostas humanas à vibração colocam problemas interessantes para o cientista que 

deseja estabelecer relações entre a vibração e seus efeitos” (GRIFFIN, 1996, p. 25).  

 

2.5 Conceitos de base para a avaliação de vibrações 

 

2.5.1 Conceito de vibrações 

Muitas são as definições para vibrações, para Griffin (1996, p. 3) as vibrações 

são um movimento oscilatório, “por definição, o movimento não é constante, mas 

alternadamente maior e menor que algum valor médio”. Ruiz e Muñoz (1999) citados 

por Costa (2012, p. 7) definem de uma forma mais clara o conceito de vibrações, 
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como “o movimento oscilante de um sistema elástico, relativamente a uma posição 

de referência”. 

Saliba (2016, p. 10) define as vibrações como “um movimento oscilatório de 

um corpo por causa de forças desiquilibradas de componentes rotativos e 

movimentos alternados de uma máquina ou equipamento”. O mesmo autor 

caracteriza que ao vibrar um corpo este delineia “um movimento oscilatório e 

periódico, envolvendo deslocamento num tempo”. 

Outra definição de fácil compreensão para o fenômeno de vibrações é dada 

por Grandjean (1998, p. 281) “por vibrações entendem-se oscilações mecânicas, 

que são caracterizadas por variações regulares ou irregulares no tempo, de um 

corpo em estado de repouso”. Conforme o mesmo autor essas oscilações 

mecânicas são assim instituídas, pois se referem a alterações de posição. 

A Convenção 148 da OIT define que o término “vibrações” abrange “toda 

vibração transmitida ao organismo humano por estruturas sólidas e que seja nociva 

à saúde ou contenha qualquer outro tipo de perigo”. (Saliba, 2016, p. 10-11)  

Embora as definições acima pareçam exemplificar de uma maneira simples o 

que são as vibrações, estas são analisadas de formas diferentes para determinadas 

partes do corpo. Cada parte do corpo humano recebe o resultado dessas oscilações 

de uma forma diferente e não com uma frequência única, os estudos realizados por 

diversos pesquisadores mostraram que cada parte do corpo possui uma frequência 

diferente (GRANDJEAN, 1998).  

 

2.5.2 Classificação das vibrações 

As vibrações podem ser classificadas de diversas formas. Saliba (2016) as 

classifica em cinco tipos: vibração ocupacional de corpo inteiro (VCI), vibração 

ocupacional mão e braço (VMB) ou localizada, vibração para fins de conforto, 

vibração para fins de conforto da comunidade (meio ambiente) e vibração de 

máquinas.  

Para Grandjean (1998) a ergonomia considera dois pontos onde vibrações 

aplica-se, que são os pés/assento (em veículos) e as mãos (utilizando equipamentos 

vibratórios ou máquinas). O mesmo autor (p. 281) também considera como relevante 

“a direção das oscilações, onde a direção vertical (pés-cabeça) ou talvez a direção 

mão-braço sejam mais frequentes”.  
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 Costa (2012) na realização de seu estudo apresentou a classificação das 

vibrações como: vibração livre ou forçada, vibração não amortecida ou amortecida, 

vibração linear ou não linear, e vibração determinística ou aleatória. Levando em 

consideração o interesse do seu estudo, que visava obter uma resposta do corpo 

humano quando submetido a vibrações transmitidas através de uma superfície de 

contato, o mesmo autor citou (p. 10) a classificação proposta por Mansfield (2005) 

que dividiu as vibrações em três aspectos: “o local de entrada das vibrações no 

corpo humano, os efeitos que a exposição provoca no corpo humano e a frequência 

dessas vibrações (em Hertz)”.  

Assim como Costa (2012) esta pesquisa leva em consideração as Vibrações 

de Corpo Inteiro (VCI).  

 

2.6 Uma discussão pormenorizada das vibrações de corpo inteiro 

As vibrações de corpo inteiro são vibrações conduzidas ao corpo quando ele 

está apoiado em algum plano que está vibrando (GRIFFIN, 1996). Essas vibrações 

são transmitidas “geralmente por meio da superfície de suporte, tal como pé, costas, 

nádegas de um homem sentado ou na área de suporte de uma pessoa reclinada” 

(SALIBA, 2016, p. 11). Vibrações de corpo inteiro são de grande amplitude e baixa 

frequência, ficam situadas na faixa de 1 a 80 Hz, mais especificamente entre 1 e 20 

Hz (LOPES, 2012).   

Como relatado anteriormente, há uma diferença na sensibilidade do corpo 

humano quanto à faixa de frequência que está submetido e por isso é necessário 

ponderar os valores das acelerações em função das frequências (RIBAS, 2012). 

Essas vibrações transmitidas ao corpo “devem ser medidas nas direções corretas de 

um sistema ortogonal de coordenadas que tenham sua origem na posição do 

coração” (SALIBA, 2016, p. 23). A Figura 3 representa as direções em que são 

transmitidas as vibrações, eixo x = direção atravessa o peito, eixo y = é atravessado 

de um ombro a outro e o eixo z = atravessa o corpo dos pés até a cabeça. 

 



 

28 

 

 
Figura 3 Direção da vibração 

Fonte: Saliba (2016). 

O quadro 01 exemplifica os ambientes onde VCI ocorre, pois há uma 

variedade de fontes que transmitem essas vibrações, elas podem estar presentes 

em qualquer ambiente. A fonte da vibração, as individualidades dos operadores e os 

efeitos causados pela vibração podem variar significativamente em relação a um 

ambiente para outro (GRIFFIN, 1966). Este estudo visa explanar as vibrações que 

ocorrem em veículos off-road. 

Quadro 01 – Exemplos de ambientes em que ocorre VCI 

Transporte ferroviário Sistemas aeroespaciais Edifícios 

Trens Aviões de asa fixa Casas 

Monotrilhos Aviões de asa rotativa Escritórios 

Teleféricos Veículos Espaciais Oficinas 

Outro transporte guiado Veículos off-road Estruturas off-shore 

Transporte rodoviário Tratores Elevadores  

Carros Máquinas de terraplanagem Escadas Rolantes 

Vans Máquinas florestais Sistemas marinhos 

Caminhões Tanques Navios 

Ônibus Equitação animal Barcos 

Carroças Equipamentos industriais Submarinos 

Motocicletas Guindastes 
Nadadores e mergulhadores 

Bicicleta Empilhadores 

 
Fonte: Adaptado de GRIFFIN (1996). 
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Griffin (1996) apresenta algumas observações gerais sobre as vibrações, uma 

delas é sobre a oportunidade de observar a exposição a vibrações em laboratório. 

Esta oportunidade contribuiria imensamente para quem as estuda, o mesmo autor 

explica que, por exemplo, através da magnitude de aceleração de 1,0 m/s² (r.m.s.) e 

a frequência de 0,2 Hz em 5 segundos, ocorre um deslocamento de pico a pico de 

quase 2 metros e provavelmente remeteria ao observador a oscilação que ocorre em 

um navio. Desta mesma forma poderia ser comparada a mesma magnitude a 

frequências diferentes demonstrando a variação que ocorre no deslocamento pico a 

pico fornecendo a informação de que apenas a magnitude de aceleração (que é 

visível aos olhos) não é suficiente para indicar o quanto pode ser severa ou não uma 

vibração, assim como também seria possível ter uma informação visual de como as 

vibrações ocorrem em cada ambiente.  

Geralmente a VCI “é mais estudada em atividades que o trabalhador executa 

sentado, no entanto, a exposição em outras posições (em pé ou deitado) também 

deve ser analisada” (SALIBA, 2016, p. 23). Um exemplo de um dos lugares onde a 

vibração de corpo inteiro é muito ocorrente trata-se do caso de operação de 

máquinas pesadas, as vibrações podem gerar diversos efeitos sobre o ser humano, 

tomar conhecimento sobre a exposição aos trabalhadores é muito importante para 

que estes tenham uma boa qualidade de vida no trabalho.   

 

2.6.1 Frequência 

Segundo Saliba (2016, p. 14) “a frequência de um movimento oscilatório é 

definida pela relação do número de vibrações e pelo tempo de duração em 

segundos”, a unidade de medida da frequência é o Hertz ou Hz. A frequência possui 

relação com os efeitos fisiológicos e patológicos causados pelas vibrações, como 

dito anteriormente cada parte do corpo humano vibra em uma frequência diferente.  

 

O organismo humano é uma estrutura complexa, composta de diversos 
ossos, articulações, músculos e órgãos. Assim, não reage uniformemente 
ao efeito das vibrações. Cada parte do corpo pode tanto amortecer quanto 
amplificar as vibrações, dependendo das características de sua fonte. As 
amplificações ocorrem quando partes do corpo passam a vibras na mesma 
frequência do agente causador e, então, dizemos que entrou em 
ressonância. As frequências que provocam esse fenômeno são chamadas 
de frequências de ressonâncias. Elas são muito prejudiciais, porque tendem 
a amplificar o efeito das vibrações (IIDA, 2016). 
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Figura 4 Corpo humano – modelo mecânico. 
Fonte: MÁRQUEZ (1990) 

A figura 4 representa as frequências de ressonância de cada parte do corpo. 

IIda (2016) explica que conforme maior for a massa corporal localizada na parte do 

corpo em questão, a frequência de ressonância será mais baixa. 

 

2.6.2 Efeitos da exposição à VCI relacionada a máquinas pesadas 

De acordo com a bibliografia estudada muitos são os efeitos da exposição à 

VCI, um dos efeitos mais citado é o caso de problemas na coluna (principalmente no 

caso de operadores de máquina), porém, as vibrações também atingem outras 

diversas partes do corpo. “Diversos fatores modificam os efeitos da vibração nas 

pessoas, incluindo a ressonância das diversas partes do corpo humano, duração da 

exposição, variabilidade individual de cada pessoa e outras variáveis ambientais” 
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(BALBINOTI, 2000, p. 20). A Tabela 2 fornece uma noção das partes do corpo que 

são afetadas em determinadas frequências. 

 

Tabela 2 Principais sintomas provocados pelas vibrações 

Frequências Hz Sintomas 

4 a 8 Influência nos movimentos respiratórios 

4 a 9 Sensação geral de desconforto, contrações 
musculares 

4 a 10 Dor abdominal 

5 a 7 Dor no peito 

6 a 8 Maxilar 

10 a 18 Desejo de urinar 

12 a 19 Garganta 

13 a 20 Aumento do tônus muscular, influência na 
linguagem, sintomas na cabeça 

Fonte: Adaptado de ALEC (2016). 

Os estudos realizados com seres humanos segundo Grifiin (1996, p. 330) 

demonstraram que magnitudes até 10g são motivos de preocupação, pessoas 

expostas a vibrações acima deste valor até podem sobreviver, mas espera-se que 

ocorram ferimentos graves como hemorragia interna. O mesmo autor destaca a 

“motion sickness” que é um dos efeitos causados pela vibração, cujos sintomas são 

“irregularidades respiratórias, bocejos, sensação de calor, desorientação, palidez, 

náusea e vômito”, geralmente são causadas devido a baixa frequência, o autor 

destaca um capítulo inteiro explanando sobre este efeito.   

O estudo realizado por Costa (2012) teve como objetivo avaliar os efeitos de 

VCI no desempenho cognitivo e visual de operadores/manobradores de máquinas e 

veículos, os resultados obtidos indicaram de que o desempenho diminuiu em todos 

os testes realizados conforme aumentavam os níveis de vibrações em relação ao 

equipamento parado. 

A dor lombar com relação à VCI foi relatada na revisão de literatura realizada 

por Lis et. al. (2007), nesta revisão foi reunido e descrito evidências de associações 

entre “sentar” e “dor lombar”, foi selecionado 15 estudos e os resultados após a 

análise foram de que os pilotos de helicópteros apresentavam mais associação com 

dor lombar. A duração da vibração foi mais associada do que a magnitude da 
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vibração, e quando estes fatores foram combinados com más posturas a dor lombar 

aumentava significativamente, concluindo que a má postura por si só não afetava 

tanto quanto a combinação com VCI.   

Outro estudo mais recente realizado por Burström et al. (2015) apresentou 

uma revisão sistemática e meta-análise sobre VCI relacionada com o risco de dor 

lombar e ciática, o objetivo do estudo foi fazer a avaliação entre a VCI, lombalgia e 

dor ciática. Através da pesquisa bibliográfica foi pesquisado um total de 306 

referências, dos quais 20 estudos foram utilizados na meta-análise. Como resultados 

a exposição à VCI foi associada com o aumento da predominância de lombalgia e 

dor ciática concluindo que há evidência de que a exposição à VCI aumenta os riscos 

de lombalgias e dores ciáticas. 

Segundo Grandjean (1998) a exposição à vibração no ambiente de trabalho 

pode acarretar em doenças nas partes do corpo que são atingidas, as vibrações de 

corpo inteiro que são transmitidas principalmente por veículos acarretam 

especialmente em manifestações de desgaste na coluna vertebral.  

Em diversos países estes problemas de saúde foram detectados em 

operadores de tratores, além disso, estudos em série, espaçados de cinco anos 

cada, realizados por Dupuis e Christ identificaram que estes operadores tiveram um 

aumento de achados radiológicos desfavoráveis a coluna (GRANDJEAN, 1998). 

Estes tipos de veículos são conduzidos geralmente por estradas não pavimentadas, 

e também por plantações, conforme Griffin (1996, p. 529) a “vibração em veículos 

rodoviários, ferroviários e off-road está associada a ondulações da estrada, trilhos e 

terrenos e a vibração de peças mecânicas nos veículos.” 

Apesar da maioria dos estudos destacados abordarem os efeitos indesejáveis 

da VCI, ela nem sempre é caracterizada como um fato ruim. Ela também pode ser 

agradável em diversos casos como o balançar de um bebê, uma cadeira de balanço 

ou um balanço, ela também pode fornecer um feedback quanto o estado de 

conservação de veículos motorizados (GRIFFIN, 1996). A Tabela 3 expõe a 

sensibilidade do corpo humano a vibrações. 
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Tabela 3 Sensibilidade do corpo humano às vibrações 

Frequência [Hz] Sensibilidade Fontes de Vibração 

0 a 2 Sistema vestibular Barcos, veículos, aeronaves 

2 a 30 Biomecânica: ressonância do corpo Veículos, aeronaves, guindastes 

>20 Músculos, tendões e pele Ferramentas e máquinas 

Fonte: CHAFFIN et al., 1999 apud BALBINOT 2001. 

Diante do que foi exposto, fica nítida a grande variedade de estudos existentes 

com relação aos efeitos das vibrações, e tendo conhecimento destes riscos à saúde 

dos trabalhadores, são criadas leis onde limites de exposição são definidos, e 

métodos de avaliação são estipulados.    

 

2.7 Legislação e normas aplicadas às vibrações 

Os estudos relativos aos níveis de tolerância às vibrações iniciaram-se por 

volta dos anos 1959 (FRANCHINI, 2004). De acordo com o mesmo autor a década 

entre 1960 e 1970 foi relevante para o conhecimento dos efeitos sobre as vibrações 

o que resultou na criação das primeiras regulamentações. Ele explica que as 

demandas da época levaram a International Organization for Standardization (ISO) a 

desenvolver uma norma especifica para a avaliação de VCI e VMB. Balbinot (2001) 

apresenta uma tabela onde estão exemplificadas as principais normas ISO e BS 

(British Standart) que são relacionadas a vibrações. O mesmo autor destaca que os 

padrões britânicos são parecidos com a ISO em relação a vibrações. 

Também é importante ressaltar que estes não são os únicos padrões 

existentes, também são muito utilizados padrões como o critério da Comunidade 

Europeia, critério da American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH), entre 

outros. Aqui serão explanados os mais importantes para esta pesquisa, conforme 

Tabela 4.   
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Tabela 4 Principais normas relacionadas a vibrações 

Denominação (edições) Objetivos principais 

ISO 2631-1 Definição de métodos de avaliação relacionados à saúde e 
conforto humano. (1974, 1978, 1985 e 1997) 

BS 6841 Definição de métodos de avaliação relacionados à saúde e 
conforto humano. (1978) 

ISO 8041 Definição das funções de transferência para as funções de 
compensação e apresentação da nomenclatura utilizada na 

área. 
(1990) 

BS 7085 Apresentação dos aspectos ligados à segurança de 
experimentos em que pessoas são expostas à vibração 

mecânica. 
(1989) 

ISO 5008 Definição de métodos para a medição de vibração em 
operadores de máquinas agrícolas. Apresentação de uma 
sugestão de desenvolvimento de uma interface para ser 

colocada entre o banco e a pessoa para posicionamento do 
acelerômetro. 

(1979) 

  

NR 9 anexo n.1 
(2017) 

Definir critérios para prevenção de doenças e distúrbios 
decorrentes da exposição ocupacional às Vibrações em 

Mãos e Braços - VMB e às Vibrações de Corpo Inteiro - VCI, 
no âmbito do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais. 
  

NR 15 anexo n.8 
(2014) 

Estabelecer critérios para caracterização da condição de 
trabalho insalubre decorrente da exposição às Vibrações 

de Mãos e Braços (VMB) e Vibrações de Corpo Inteiro (VCI). 

NHO 09 Estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação 
da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro 

(VCI) que implique possibilidade de ocorrência de 
problemas diversos à saúde do trabalhador, entre os 

quais aqueles relacionados à coluna vertebral. 
Fonte: Adaptado, Balbinot (2001). 

A norma ISO 2631 apresenta métodos para a quantificação da vibração no 
corpo humano em relação à saúde e conforto humano. Pode ser utilizada 
para avaliar vibrações geradas por veículos (ar, terra e água) e máquinas 
(da indústria e da agricultura) onde pessoas estão expostas às vibrações 
mecânicas que podem interferir no conforto, nas atividades ocupacionais e 
na saúde humana (ISO 2631-1, 1997 apud BALBINOT, 2001, p. 9). 

 

Segundo Saliba (2016), a norma ISO 2631-1:1997 não estabelece limites de 

tolerância para a VCI, o que ela fornece é um guia que determina zonas de 

precaução dos efeitos que as vibrações podem exercer sobre a saúde como é 

mostrado na Figura 8. O mesmo autor explica que na região abaixo da zona de 

precaução não ocorrem estudos documentados, na parte de dentro da zona de 

precaução é necessário ter cuidado com os potenciais riscos a saúde e na parte 

superior da zona de precaução os riscos a saúde são bem possíveis. 
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Figura 5 Guia de zonas de precaução da ISO 2631-1:1997 

Fonte: Saliba (2016) 

Em relação a regulamentações brasileiras, para este estudo a NR15 é mais 

relevante. Trata-se de uma norma regulamentadora brasileira, as NRS tem força de 

lei e foram criadas pela lei N° 6.514 de 1977. A NR15 tem como objetivo caracterizar 

as atividades que devem ser consideradas insalubres, e informar como ela deve ser 

avaliada, se qualitativa ou quantitativamente. No caso das vibrações ela é feita 

quantitativamente, e são estipulados limites de tolerância. O anexo n.8 da NR15 

trata das vibrações (CAMISASSA 2015). 

O objetivo do anexo n.8 da NR15 é identificar e classificar a insalubridade 

decorrente da VCI e VMB de acordo com os procedimentos estipulados pela NHO-

09 da FUNDACENTRO (SALIBA, 2016).  É importante ressaltar que a NR15 está 

ligada a NR9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), pois esta define quais 

os agentes ambientais estão incluídos em um determinado ambiente de trabalho e a 

N15 determina para cada agente os critérios de avaliação da insalubridade 

(CAMISASSA, 2015).  

  A NHO 09 é uma norma de higiene ocupacional da FUNDACENTRO, cuja 

NR15 indica para realização da avaliação da VCI. Esta norma passa a metodologia 

adequada para a avaliação da exposição ocupacional a VCI nas mais diversas 

situações de trabalho em que este risco físico esteja presente e seja transmitido ao 

corpo tanto na posição em pé quanto na posição sentada. Além disso, a norma foi 

elaborada de acordo com a ISO 2631-1(1997) e a ISO 8041 (2005), a primeira já foi 
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detalhada anteriormente, e quanto a segundo ela trata da resposta humana a 

vibrações e dos instrumentos de medição (FUNDACENTRO, 2013).  

Conforme Saliba (2016), a NHO 09 adota os seguintes valores de referência 

para a avaliação das VCI: 

a) nível de ação: aceleração normalizada (aren) de 0,50 m/s² e valor de dose 

de vibração resultante (VDVR) de 9,1 m/s1,75; 

b) limite de exposição ocupacional diária: aceleração normalizada (aren) de 

1,1 m/s² e valor de dose de vibração resultante (VDVR) de 21 m/s1,75. 

A Tabela 7 demonstra os critérios de julgamento estipulados pela NHO 09, 

através dos valores de referência têm-se as considerações técnicas e a partir destas 

a atuação recomendada.  

 

Tabela 5 Critério de julgamento e tomada de decisão 

aren (m/s²) VDVR (m/𝐬𝟏,𝟕𝟓) Consideração 
técnica 

Atuação recomendada 

0 a 0,5 0 a 9,1 Aceitável No mínimo manutenção 
da condição existente 

>0,5 a <0,9 > 9,1 a < 16,4 acima do nível de 
ação

1
 

No mínimo adoção de 
medidas preventivas 

0,9 a 1,1 16,4 a 21 região de 
incerteza 

Adoção de medidas 
preventivas e corretivas 
visando à redução da 

exposição diária. 

acima de 1,1 acima de 21 acima do limite de 
exposição 

Adoção imediata de 
medidas corretivas 

Fonte: NHO 09 (2013) 

Medidas preventivas são caracterizadas por diminuírem a probabilidade de 

que as vibrações a que os operadores estão expostos possam causar danos à 

saúde e ou acarretar em AT, assim como evitam que os limites de exposição 

possam ser ultrapassados. Outra característica importante é de que é necessário ter 

um acompanhamento dos níveis de exposição à vibração, sempre em prol do 

                                                 

1
 Nível de ação: valor acima do qual devem ser adotadas ações preventivas de forma a 

minimizar a probabilidade de que as exposições à vibração causem danos à saúde do 
trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado. 
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aprimoramento do posto de trabalho. As medidas corretivas são necessárias quando 

os limites de exposição forem excedidos, e desta forma é necessário que sejam 

tomadas o mais rápido possível (FUNDACENTRO, 2013). 

Levando em consideração a legislação brasileira este estudo utilizará o 

método empregado na NHO 09 para atingir os objetivos desta pesquisa.  

 

2.7.1 Parâmetros utilizados pela NHO 09 

Todos os parâmetros utilizados na avaliação ocupacional da vibração são 

fornecidos pelos aparelhos de medição, porém entende-los é de extrema 

importância.  

 

2.7.1.1 Aceleração instantânea 

A aceleração instantânea aj(t): corresponde ao “valor da aceleração 

ponderada em frequência, no instante de tempo “t”, expressa em m/s², segundo um 

determinado eixo de direção “j”, sendo que “j” corresponde aos eixos ortogonais “x”, 

“y” ou “z”” (FUNDACENTRO, 2013). 

 

2.7.1.2 Aceleração média (raiz média quadrática) 

Aceleração média corresponde ao valor da raiz média quadrática dos diversos 

valores obtidos da aceleração instantânea durante um período de medição. É 

expressa pela equação 1. Sendo 𝑎𝑗(t) correspondente aos valores ax(t), at(t) ou az(t) 

em m/s², segundo os eixos ortogonais x, y e z, respectivamente. O intervalo de 

medição corresponde a t2 − t1 (FUNDACENTRO, 2013). 

 

 
amj = {

1

t2−t1
∫ aj

2(t)dt
t2

t1
}

1
2⁄

  
(1) 

 

2.7.1.3 Aceleração média resultante 

A aceleração média resultante corresponde à raiz quadrada da soma dos 

quadrados das acelerações médias, medidas segundo os três eixos dos quadrados 

das acelerações médias, medidas segundo os três eixos ortogonais x, y e z, 
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conforme a equação 2. Sendo 𝑎𝑚𝑗 = a aceleração média e 𝑓𝑗= fator de multiplicação 

em função do eixo considerado (FUNDACENTRO, 2013). 

 

 
amr =  √(fxamx)2 + (fyamy)

2
+ (fzamz)2 (2) 

   

Os fatores de multiplicação correspondem ao valor 1,4 para os eixos x e y, e 1 

para o eixo z, para pessoas sentadas. “O fator 1,4 é a razão entre o valor 

longitudinal e os transversais da curva de igual resposta, nas faixas de maior 

sensibilidade de resposta humana” (SALIBA, 2016, p. 29). 

 

2.7.1.4 Aceleração resultante de exposição parcial 

A aceleração resultante de exposição parcial (𝑎𝑟𝑒𝑝𝑖) corresponde à 

aceleração média resultante representativa da exposição ocupacional relativa à 

componente de exposição “i”, ocorrida em cada parcela de tempo da jornada diária, 

considerando os três eixos ortogonais. É expressa pela equação 3, onde amrik= 

aceleração média resultante relativa à kaésima amostra selecionada dentre as 

repetições da componente de exposição “i” e s = número de amostras da 

componente de exposição “i” que foram mensuradas (FUNDACENTRO, 2013). 

 

arepi =
1

s
 ∑ amrik

s

k=1

 (3) 

2.7.1.5 Aceleração resultante de exposição 

A aceleração resultante de exposição corresponde à aceleração média 

resultante representativa da exposição ocupacional diária, considerando os três 

eixos ortogonais e as diversas componentes de exposição identificadas. É expressa 

pela equação 4, onde arepi= corresponde a aceleração resultante de exposição 

parcial, ni= número de repetições da componente de exposição “i”, ao longo da 

jornada de trabalho, Ti= tempo² de duração da componente de exposição “i”, m = 

número de componentes de exposição que compõe a exposição diária e T = tempo 

de duração da jornada diária de trabalho (FUNDACENTRO, 2013). 
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are = √
1

T
∑ niarepi

2Ti

m

i=1

 (4) 

2.7.1.6 Aceleração resultante de exposição normalizada  

A aceleração resultante de exposição normalizada corresponde à aceleração 

resultante de exposição (are) convertida para uma jornada diária padrão de 8 horas, 

conforme a equação 5. Onde T = duração total diária, T0 = duração de 8 horas ou 

480 minutos (jornada normal) (FUNDACENTRO, 2013).  

 

 

aren = are√
T

T0
 (5) 

2.7.1.7 Fator de crista e VDV 

O fator de crista corresponde a “relação entre o máximo valor de pico 

instantâneo e a aceleração ponderada r.m.s., medida na mesma direção, em um 

período de 1 minuto, para qualquer um dos eixos ortogonais x, y e z” (Saliba, 2016, 

p. 16). Segundo o mesmo autor a norma ISO 2631:1997 especifica que, se o valor 

do fator de crista for menor que 9 a avaliação básica da exposição ocupacional a 

vibrações de corpo inteiro é satisfatória. Caso este valor seja superior a 9 deverá ser 

calculado o valor dose de vibração (VDV).  

Este método utiliza a quarta potência o que significa que ele é mais sensível 

aos picos de aceleração do que o método básico, o valor dose de vibração pode ser 

calculado segundo a Equação 7, onde VDV = valor da dose de vibração em m/s1,75, 

aw = aceleração ponderada instantânea e T= tempo de duração da medição em 

segundos.  

 
VDV =  {∫ [aw(t)]4dt

T

0

}

4

 (6) 

 

O Valor de dose de vibração da exposição VDVe corresponde  a Equação 8, este é 

calculado para todos os eixos, onde 𝑉𝐷𝑉𝑗 = corresponde aos valores de VDV obtidos 

para x, y ou z, TE = tempo de exposição em minutos ou hora, TM = tempo de 

medição ou da amostra e f = fator de multiplicação em função dos eixos.  
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VDVe = fVDVJ √(
TE

TM
)

44

 (7) 

 

Os valores obtidos de VDVe são utilizados para o cálculo do valor da dose de 

vibração resultante VDVR, que corresponde a Equação 9. O VDVR deve ser 

calculado “quando a exposição à vibração ocorrer em dois ou mais períodos a 

diferentes magnitudes de vibração” (SALIBA, 2016, p. 31). 

 

 
VDVR = √(1,4VDVex)4 + (1,4VDVey)

4
+ VDVez

44

 (8) 

  

  



41 

 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Ao iniciar este estudo, foi elaborado um quadro metodológico da pesquisa, em 

planilha eletrônica (Quadro 02). O quadro metodológico da pesquisa possibilitou a 

estruturação da pesquisa, baseando-se em duas questões primordiais adaptadas do 

estudo realizado por Costa (2012). 

As questões consistem em: 

a) qual é o nível de exposição a vibrações de corpo inteiro dos operadores? 

b) essa exposição a vibrações interfere na saúde e segurança dos 

operadores? 

Através do Quadro 02 foi possível responder as questões a e b, que são base 

para a pesquisa. O quadro apresenta todos os métodos e ferramentas que foram 

utilizados para o alcance os resultados. 

Quadro 02 – Quadro Metodológico da Pesquisa 

Objetivo Geral 

Investigar a exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro em operadores de máquinas pesadas em uma 
cidade do sul do Rio grande do Sul, em situação normal de trabalho. 

Objetivos Específicos 
Métodos e Técnicas 

Resultados Esperados 
Como? Ferramentas 

1. Construção de um referencial 
teórico, a fim de compor uma 
sustentação técnica e teórica 
adequada para a realização da 
pesquisa. 

Desenvolver revisão 
bibliográfica 

Artigos em periódicos e 
eventos, livros, dissertações e 
teses. 

Obter conhecimento técnico 
sobre o assunto. 
Construindo um texto 
coerente, considerando 
todos os assuntos 
abordados no estudo. 

2. Mensurar os níveis de exposição 
às vibrações em operadores de 
máquinas pesadas.  

Realizar levantamento de 
acordo com a Norma de 
Higiene Ocupacional - 
NHO 09 

1. Medidor de vibrações 
(acelerômetro montado num 
adaptador de assento) 

Obter conhecimento sobre a 
exposição à VCI a relação 
com a percepção dos 
operadores quanto a elas 2. Observação in loco 

3. Conversas com operadores 

3. Investigar possíveis associações 
entre manifestações de desconforto 
entre operadores e exposição a 
vibrações. 

Desenvolver 
levantamento de dados 
junto aos trabalhadores 

Entrevista 

4. Tecer uma discussão crítica 
quanto aos resultados encontrados 
em campo. 

Desenvolver a discussão  
descrevendo todos os 
resultados obtidos e 
relacionando com a 
bibliografia abordada. 

Será escrito em Word, 
relacionando com  a 
bibliografia já pesquisada. 

Obter uma comparação 
significativa entre os dados 
coletados e bibliografia 
abordada, mostrando a 
importância do tema para a 
saúde dos operadores de 
máquina. 

5. Caso se mostre pertinente, 
recomendar medidas preventivas e 
corretivas para casos de exposição 
fora dos limites aceitáveis. 

Através dos resultados 
obtidos acima, 
recomendar medidas 
preventivas e corretivas 
conforme as normas. 

Normas e bibliografia 
estudada. 

Obter conhecimento técnico 
e visão sobre as 
necessidades de segurança 
e ergonômicas de 
operadores de máquina. 

Fonte: Elaborado pela autora. (2018)  
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3.1 Pesquisa exploratória 

A primeira etapa para a realização dessa pesquisa foi através de uma 

pesquisa exploratória. Prodanov e Freitas (2013, p. 127) explicam que este tipo de 

pesquisa “visa proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito 

ou construindo hipóteses sobre ele”. Desta forma, foi realizada uma pesquisa 

exploratória em bases acadêmicas como o portal de periódicos Capes e Google 

Scholar.  

A pesquisa começou a ser realizada em setembro e foi concluída em 

novembro de 2018. Foram utilizados termos como “whole-body vibrations”, 

“exposição ocupacional a vibrações”, “vibrações em máquinas”, “ISO 2631”, “NHO 

09”, “NR 15” e “NR 9”, a partir dos resultados foram selecionadas referências que 

apresentavam o embasamento necessário ligado ao tema e objetivos deste estudo. 

Além disso, também foram utilizadas referências de grandes autores reconhecidos 

na área, assim como teses e dissertações de autores brasileiros, estes serviram 

como base para a estruturação do presente trabalho. Após a seleção das 

bibliografias que serviram como base, foi feita a estruturação do referencial 

buscando conectar todos os temas a fim de compor um texto coerente sobre o tema. 

A pesquisa também considerou informações contidas em sites seguros que 

forneceram os dados estatísticos necessários para a formulação do referencial. Por 

fim foi construído o referencial teórico, realizando as leituras de acordo com a 

estrutura estipulada buscando sempre conectar os temas abordados. 

 

3.2 Local de estudo 

O estudo foi realizado no setor de Desenvolvimento Rural de um órgão 

público de um município localizado na região sul do Rio Grande do Sul. A escolha se 

deu devido às estradas dos municípios da região ser em sua grande maioria sem 

pavimento, o que acarreta em um maior fluxo de máquinas pesadas trabalhando em 

função da manutenção. Também se levou em consideração a região foi possui uso 

intenso de máquinas em obras nas suas rodovias. Outro fator relevante foi o fato da 

pesquisadora residir na região, o que facilitou a identificação de uma demanda 

premente de estudos voltados para a exposição à VCI. Essa demanda foi 

identificada através de queixas de dores na coluna por parte de alguns operadores.  



43 

 

Desta forma, este estudo utilizou uma amostragem por acessibilidade de 

acordo com Gil (2008). A facilidade de coleta de dados em virtude da acessibilidade 

às informações do órgão, bem como aos seus operadores. A facilidade de acesso 

aos operadores diz respeito apenas à disposição dos mesmos em participar da 

pesquisa. Em relação ao acesso onde o pátio das máquinas está localizado, isto foi 

um pouco mais complicado, dado à sua localização, precariedade de alguns 

caminhos e deslocamento da pesquisadora. No entanto, por se tratar de uma 

localização rural, estas dificuldades já estavam previstas. 

 

3.3 Coleta de dados 

A coleta de dados deste estudo foi realizada conforme adaptação da 

metodologia estabelecida pela norma NHO 09. “Este procedimento técnico faz parte 

da série de Normas de Higiene Ocupacional (NHO) elaborada por técnicos da 

Coordenação de Higiene do Trabalho da Fundacentro” (FUNDACENTRO, 2013). 

A norma estabelece a obtenção de todas as informações técnicas e 

administrativas referentes aos veículos, máquinas e aos equipamentos, às 

operações e todas as variáveis que estão envolvidas no processo de trabalho que 

está sendo realizado. Após a obtenção destas informações pôde ser realizada a 

medição da vibração de corpo inteiro sobre os operadores de motoniveladora.  

 

3.3.1 Levantamento de informações junto aos operadores 

Primeiramente, foi realizada a avaliação preliminar da exposição à VCI no 

contexto de reconhecimento conforme o anexo n.1 da NR 9, levando em 

consideração os critérios estabelecidos na NHO 09. Para o levantamento das 

informações citadas anteriormente foram realizadas observações in loco no pátio 

das máquinas e conversas com alguns operadores. Estes resultados juntamente 

com a avaliação quantitativa serviram como subsídios para atingir os objetivos desta 

pesquisa.  

A fim de buscar informações relacionadas à percepção individual dos 

operadores em relação ao trabalho se realizou entrevistas individuais 

semiestruturadas, orientadas por questionário semiaberto, apresentado no Apêndice 

A. Este questionário foi construído através da bibliografia citada na pesquisa 

exploratória, considerando os principais fatores expostos em relação à exposição à 
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VCI. O instrumento foi dividido em três aspectos: características individuais dos 

operadores, características quanto à operação de motoniveladora e características 

relacionadas à saúde do operador. 

O local de estudo conta com diversas máquinas pesadas como 

retroescavadeira, pá carregadeira, caçamba, entre outros. Para esta pesquisa foi 

escolhida para análise a máquina motoniveladora.  

A motoniveladora, também conhecida como patrola, é a máquina em maior 

número e usada com mais frequência no local de estudo devido à falta de 

pavimentação na maior parte das estradas, sendo assim foram selecionados os 

operadores desta máquina para serem entrevistados.  

 O órgão público, objeto de estudo desta pesquisa, conta com 37 operadores 

de máquinas, destes foram selecionados 7 operadores que fazem parte do setor de 

desenvolvimento rural do município. Estes operadores foram selecionados por 

serem operadores de motoniveladora, levando em consideração o grupo 

homogêneo de exposição similar. Um GHES corresponde a um grupo de 

trabalhadores que está exposto de forma semelhante a um risco, de forma que o 

resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo 

seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo.  

As entrevistas com cada operador foram realizadas individualmente no local 

onde as máquinas ficam guardadas, no interior do município, estas foram gravadas 

por aplicativo de gravação de áudio pelo smartphone e transcritas para planilha 

digital do Excel, para serem feitas as análises posteriormente, conforme mostra a 

Figura 6. Além da entrevista também foi preenchido um termo de consentimento livre 

e esclarecido conforme Apêndice B. Dos 7 operadores, 6 participaram da entrevista 

pois 1 encontrava-se de atestado no dia por motivos de saúde.  

 
Figura 6 Planilha de análise das entrevistas 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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3.3.1.1 Tratamento das informações colhidas 

Para a primeira parte da entrevista, com questões relacionadas às 

características pessoais dos operadores foi construída uma tabela em planilha do 

Excel e posteriormente plotado um gráfico relativo ao tempo de trabalho como 

operador de máquinas. Para as outras duas etapas da entrevista, o tratamento das 

informações colhidas também foi realizado através de planilha em Excel conforme a 

Figura 7, na qual foi construída uma matriz onde as linhas correspondem às 

percepções gerais dos operadores, conforme a entrevista realizada, sendo elas: 

a) M/O2 foi preparado para execução do trabalho seguro 

b) M/O postura frente trabalho correto 

c) M/O vivencia e adequação dos recursos (maquinário/proteção) 

d) M/O vivenciou/sabe sobre acidentes/incidentes 

e) SO3 sofre efeitos nocivos da interação HxM 

f) SO efeitos do trabalho 

g) Percepção geral do trabalho 

Após a transcrição das respostas dadas pelos entrevistados, foi feita a 

relação dos itens de percepção dos operadores com as colunas da matriz. As 

colunas foram classificadas em:  

a) Afirmação: onde o entrevistado demonstrava uma resposta positiva em 

relação à pergunta. 

b) Negação: onde o entrevistado demonstrava uma resposta negativa em 

relação à pergunta. 

c) Indiferença: onde o entrevistado demonstrava negligência/indiferença ao 

item perguntado. 

d) Conhecimento: onde o entrevistado demonstrava ter conhecimento sobre 

o item perguntado. 

e) Desconhecimento: onde o entrevistado demonstrava não ter conhecimento 

sobre o item perguntado. 

                                                 

2
 M/O corresponde às questões relacionadas à Máquina/Operação  

3
 SO corresponde às questões relacionadas à Saúde do Operador 
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Figura 7 Planilha de análise das entrevistas 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

3.3.2 Levantamento das vibrações ocupacionais 

A motoniveladora escolhida para a realização da medição da vibração foi uma 

Case 845, ano 2007 (Figura 8). Para a escolha da máquina foi levado em 

consideração o tempo de operação, ou seja, de todas as máquinas presentes no 

setor este modelo é intermediário, não sendo a máquina mais nova, nem a mais 

antiga. A máquina pesa 13535 Kg, possui uma potência de 161210W e o tipo de 

alimentação é óleo diesel.  

A motoniveladora é construída a partir de um chassi articulado, com seis 

rodas, lâmina no vão central e um escarificador na parte traseira. Também na parte 

traseira estão localizadas quatro rodas que possuem a função de distribuir a carga 

do motor e componentes mecânicos ao solo, o que proporciona a tração da 

máquina. O torque e a força dissipada pelas rodas para o deslocamento da máquina 

é utilizado na lâmina ou escarificador para trabalhar o material desejado. Na parte 

dianteira a máquina possui duas rodas, estas têm a função de direcionar a máquina. 

A lâmina ajustável serve para modelar/trabalhar o material em questão. A lâmina tem 

deslocamento nos três eixos, ou seja, pode se deslocar em todos os sentidos 

desejados.  

Este tipo de máquina é extremamente versátil, no caso deste estudo, durante 

a coleta das vibrações emitidas por esta fonte, a atividade realizada era a de fazer 

terraplanagem ajustando as irregularidades presentes na estrada. Durante o 
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percurso foram realizadas apenas três tarefas constituintes da atividade, são elas: 

deslocamento, levantar a lâmina e baixar a lâmina (patrolar).  

 
Figura 8 Motoniveladora onde as medições foram realizadas 

Fonte: A autora (2019). 

Para a realização da mensuração dos níveis de vibrações foi utilizado o 

aparelho VIB008, que se trata de um dosimetro (medidor) de VCI e VMB, ele possui 

adaptadores para cada caso. Através deste equipamento foram coletados os 

parâmetros básicos para a avaliação de VCI, que são o aren (aceleração resultante 

da exposição normalizada) e o VDVR (valor de dose de vibração resultante). Na 

avaliação de VCI o medidor é acoplado a um acelerômetro de assento, desta forma 

o acelerômetro de assento foi fixado no assento da motoniveladora com fita, de 

forma que ficasse bem firme.  
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Figura 9 Acelerômetro de assento montado 

Fonte: A autora (2019) 

 A Figura 9 mostra o aparelho instalado para começar a medição, em 

seguida o operador começou seu trabalho e foram coletadas acelerações a cada 1 

segundo durante 102 minutos. Durante este tempo o operador percorreu 14,4 km, 

em uma estrada de 4,8 km de extensão. Ele fez o percurso três vezes (ida, volta e 

ida novamente). A estrada e o percurso podem ser observados na figura 10.  

 
Figura 10 Percurso realizado por operador durante a coleta de vibrações  

Fonte: (a) Google Maps (2019); (b) Google Earth (2019).   
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Foram coletadas 6116 leituras para cada eixo x, y e z. Os dados coletados 

pelo dosimetro foram armazenados e posteriormente através do software dBMaestro 

5.4 foram passados para planilha de Excel.   

Devido à variação da rotina de trabalho e o não preestabelecimento das 

atividades a serem feitas, a identificação da repetição das tarefas ao longo dos dias 

de trabalho foi dificultada, desta forma os resultados obtidos foram calculados em 

planilha de Excel, com o objetivo de aproximar os dados da realidade e evitar 

possíveis distorções.  

Através das acelerações colhidas pelo aparelho foi realizado o cálculo da 

aceleração média resultante (amr) conforme equação 2. O valor da aceleração 

resultante parcial (arep) foi calculado conforme a equação 3 e após o cálculo destes 

dois parâmetros foi possível realizar o cálculo da aceleração resultante de exposição 

(are) conforme a equação 4 e pela equação 5 calcular a aceleração resultante de 

exposição normalizada (aren).  

Dentro do percurso foi observado que em 60 minutos o operador deslocou-se 

7 vezes, baixou a lâmina (patrolou) 6 vezes e levantou a lâmina 6 vezes. Porém 

como comentado anteriormente as tarefas variam muito dentro da rotina e por este 

motivo optou-se por realizar os cálculos dos valores do are e do aren representando 

o valor percentual do tempo de exposição dentro da jornada de trabalho.  

O valor do VDV foi descartado, levando em consideração que apenas a 

aceleração resultante de exposição normalizada (aren) é suficiente para concretizar 

a necessidade de adoção de medidas quanto às VCI.  

 

3.3.3 Organização, interpretação e discussão das informações coletadas 

Por fim através de todos os dados coletados, foi realizada a interpretação e 

organização das informações colhidas, de acordo com os critérios determinados pela 

norma. A seguir estão apresentados detalhadamente todos os resultados que foram 

obtidos. A discussão crítica foi construída por meio da comparação entre estes 

dados e a bibliografia utilizada na pesquisa exploratória. Posteriormente foram 

realizadas as conclusões deste estudo. 
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4  RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados todos os resultados obtidos através da 

metodologia explicada anteriormente, assim como, as discussões sobre os mesmos. 

 

4.1 Resultados obtidos no levantamento junto aos operadores 

 

4.1.1 Análise preliminar 

Parte da análise preliminar realizada foi levantada em conversas com os 

operadores e verificou-se que a operação de motoniveladora no setor objeto de 

estudo é bastante relativa.  O tipo de pavimento é um dos fatores que varia, pois 

este depende da localidade do município onde será realizado algum trabalho 

específico. Outro fator é o tempo de exposição a vibrações, este também varia de 

acordo com as demandas do município, não havendo planejamento prévio das 

atividades a serem exercidas e rotinas preestabelecidas assim como o tempo de 

pausas durante a jornada de trabalho.  

Os operadores possuem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, esta 

começa às 7 horas com a saída da cidade até o interior do município onde está 

localizado o pátio das máquinas.  O horário de início das atividades é às 7 horas e 

30 minutos, há um intervalo de 1 hora e meia de almoço retornando às 13 horas e 

seguindo a rotina até às 17 horas. Há eventuais pausas que geralmente não são 

planejadas, como pausas para manutenções ou outros imprevistos. É estimado que 

o tempo total de exposição à vibração seja em torno de mais ou menos 5 horas por 

dia. 

 Não há planos de manutenções para as máquinas. As manutenções são 

somente corretivas e no cotidiano são realizadas apenas troca de óleo, calibragem 

de pneus e verificação no nível de água. Os EPI’s oferecidos são: protetor auricular, 

botina e luvas. 

 

4.1.2 Características individuais dos operadores 

Os dados referentes às características individuais dos operadores estão 

apresentados da tabela 6. Através da tabela é possível observar que o perfil médio 

dos operadores é de mais ou menos 48 anos de idade, 1,80 metros de altura e 99,5 

kg. Também se observa em relação a hábitos saudáveis que apenas um operador 
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afirmou ser fumante e consumir bebidas alcóolicas nos finais de semana. Enquanto 

que apenas um afirmou não fumar, mas possuir o hábito de consumir bebidas 

alcoólicas frequentemente.  

No item prática de exercícios, verificou-se que 50% não pratica nenhum tipo 

de exercício e os outros 50% possuem o hábito de praticar exercícios todos os dias 

ou pelo menos 2 vezes na semana.    

 

Tabela 6 Características individuais dos operadores 

 OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 Média Desvio 
padrão 

% 

Idade (anos) 49 48 52 51 38 46 48,5 5,05 - 

Altura (m) 1,81 1,74 1,86 1,89 1,72 1,78 1,80 0,07 - 

Peso (kg) 82 104 84 110 95 114 99,5 13,39 - 

Fumante Não Não Não Sim Não Não - - 16,67% 

Consome 
bebidas 

alcoólicas 

Sim 
(FDS

4
) 

Sim 
(FDS) 

Não Sim 
(FDS) 

Sim 
(FDS) 

Sim 
(F

5
) 

- - 83,33% 

Prática de 
exercícios 

Não Não Sim 
(TOD

6
) 

Não Sim 
(2xS

7
) 

Sim 
(3xS

8
) 

- - 50% 

Tempo como 
operador de 

motoniveladora 

24 12 6 26 8 15 13,5 8,26 - 

Tempo com 
outras máquinas 

9 9 29 3 9 0 9 10,13 - 

Opera outras 
máquinas além 

de 
motoniveladora 

Não Sim Sim Sim Sim Sim - - 83,33% 

Tempo total 
como operador 

de máquina 
pesada 

33 21 35 29 17 15 25 8,49 - 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A média de tempo como operador de motoniveladora é de mais ou menos 13 

anos e meio e a média de tempo que os operadores trabalham com máquinas 

pesadas é de mais ou menos 25 anos. A figura 11 apresenta um gráfico que 

                                                 

4
 FDS: Finais de semana 

5
 F: Frequentemente 

6
 TOD: Todos os dias 

7
 2xS: Duas vezes na semana 

8
 3xS: Três vezes na semana 
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demonstra o tempo como operador de motoniveladora, o tempo de trabalho com 

outras máquinas e o tempo total como operador de máquinas. 

 
Figura 11 Gráfico do tempo de trabalho como operador de máquina pesada 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

O operador 3 possui o menor tempo de trabalho com motoniveladora, mas 

apresenta o maior tempo com outras máquinas pesadas, sendo o operador com 

mais anos de profissão. 

 

4.1.3 Análise da entrevista 

Os resultados obtidos através da análise das entrevistas realizadas podem 

ser analisados graficamente nas figuras 12 e 13. Na Figura 12 são apresentados os 

valores absolutos para cada classificação de acordo com o grupo de percepções. Já 

o gráfico da figura 13 apresenta os resultados conforme as porcentagens obtidas 

para cada classificação de acordo com o grupo de percepções. 

Através destes gráficos é possível verificar que em alguns momentos, apesar 

dos operadores demonstrarem respostas negativas/positivas em determinadas 

questões, ao mesmo tempo eles podem demonstrar 

indiferença/conhecimento/desconhecimento sobre os diferentes grupos de 

percepções ao decorrer da entrevista.  
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Figura 12 Gráfico representando o valor absoluto da análise das entrevistas 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 
Figura 13 Gráfico representando o valor percentual da análise das entrevistas 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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O primeiro item refere-se à preparação para a execução do trabalho seguro 

como operador de motoniveladora: dentro das afirmações demonstradas pelos 

operadores, 5% foram demonstrações positivas a este item, 25,5% das respostas 

negativas foram para o mesmo item. Ainda dentro do mesmo item, os operadores 

demonstraram 10,1% de conhecimento em relação à preparação para a execução 

do trabalho seguro.  

Em relação ao item postura frente trabalho correto: dentro das afirmações 

dadas, somente 1,7% dos operadores demonstrou postura positiva a esta questão, 

10,9% das negações demonstradas na entrevista foram em relação ao item. Das 

demonstrações de indiferença aos grupos de percepções, o item postura frente 

trabalho correto apresentou 35% das demonstrações.  

Sobre o item: vivencia e adequação dos recursos, 21,1% das afirmações foi em 

relação a este item e apenas 5,5% das negações correspondem ao mesmo. Já para 

a indiferença perante o item, verificou-se 40% das respostas, porém apesar deste 

valor, 40,6% das respostas referentes as demonstrações de conhecimento foram 

dadas em relação ao item.    

O ultimo item relacionado à máquina/operação é relacionado ao operador ter 

vivenciado/sabido sobre acidentes/incidentes dentro do setor. Dentro das respostas 

afirmativas 11,7% foram para este item e 9,1% das negativas. Das demonstrações 

de conhecimento 8,7% das demonstrações foram para este item. 

Sobre o item sofrer efeitos nocivos da interação HxM9, apenas 8,3% das 

demonstrações afirmativas foram em relação ao item assim como 7,3% das 

respostas negativas. Em relação ao conhecimento verificou-se apenas 4,3 das 

demonstrações relacionadas ao item, enquanto que 50% das demonstrações 

relacionadas ao desconhecimento por parte dos operadores foi em relação a efeitos 

nocivos da interação HXM. 

O item efeitos do trabalho apresentou das demonstrações afirmativas 23,3% e 

20% das negativas. Também se verificou que das demonstrações de indiferença 

25% foram em relação ao item. Sobre demonstrações de conhecimento 14,5% foram 

                                                 

9
 HxM: Homem x Máquina. 
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em relação a efeitos do trabalho enquanto que das demonstrações relacionadas ao 

desconhecimento 33,3% foram em relação aos efeitos do trabalho.  

Ainda sobre os o grupo de percepções quanto à saúde do operador, a figura 14 

apresenta o gráfico das regiões do corpo, demonstradas pelos operadores, onde 

eles mais sentem dores e/ou desconforto durante e/ou depois da jornada de 

trabalho. Através do gráfico é possível observar que todos os operadores 

apresentam queixas de dores na coluna. Já na figura 15 observam-se como eles 

classificam a dor/desconforto.  

 
Figura 14 Gráfico das regiões do corpo que os operadores apresentam sentir os efeitos do trabalho 

Fonte: Elaborado pela atora (2019) 

 
Figura 15 Gráfico das classificações dos operadores quanto à dor/desconforto nas regiões do corpo 

que sofrem efeitos do trabalho 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Por fim, o ultimo item da análise das entrevistas é referente à percepção geral 

do trabalho segundo os operadores entrevistados. Quanto às afirmações 

demonstradas pelas entrevistas, 23,3% foram em relação a este item e 20% das 

negações. Quanto às demonstrações de indiferença por parte dos operadores, 25% 

foram em relação à percepção geral do trabalho. Das demonstrações referentes ao 

conhecimento, 14,5% destas foram em relação ao item, enquanto que das 

demonstrações de desconhecimento 16,7% referem-se ao item. 

 

4.2 Resultados obtidos no levantamento das vibrações ocupacionais 

A análise da medição dos níveis de vibrações resultou em 6126 leituras de 

acelerações para cada eixo x, y e z ao longo de 102 minutos de operação. Através 

destas acelerações foi realizado o cálculo da aceleração média resultante (amr). O 

comportamento das acelerações resultantes do cálculo do amr pode ser observado 

no gráfico da figura 16.  

 

 

Figura 16 Gráfico das acelerações médias resultantes (m/s²) 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Após a obtenção dos resultados do cálculo do amr, foi calculada a aceleração 

resultante de exposição parcial (arep), cujo resultado foi de 0,5121 m/s². Com este 

valor calculou-se a aceleração resultante de exposição (are) e posteriormente a 

aceleração resultante de exposição normalizada (aren). Os resultados podem ser 

observados na tabela 7.    
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A linha amarela corresponde ao tempo de exposição de exposição diária. As 

5 horas de exposição diárias estimadas pelos operadores conforme a avaliação 

preliminar, correspondem a um valor do aren de 0,3201 m/s². A linha vermelha 

corresponde ao resultado do aren, que se encontra acima do nível de ação.   

 

Tabela 7 Resultados dos cálculos do are e aren de acordo com tempo de exposição 

% 480 ARE Consideração técnica AREN 

LT Máx
10

 Aceitável Acima do nível de ação 

10% 48 0,1619 1,1 0,5 0,9 0,0512 

20% 96 0,2290 1,1 0,5 0,9 0,1024 

30% 144 0,2805 1,1 0,5 0,9 0,1536 

40% 192 0,3239 1,1 0,5 0,9 0,2048 

50% 240 0,3621 1,1 0,5 0,9 0,2561 

60% 288 0,3967 1,1 0,5 0,9 0,3073 

62,50% 300 0,4049 1,1 0,5 0,9 0,3201 

70% 336 0,4285 1,1 0,5 0,9 0,3585 

80% 384 0,4581 1,1 0,5 0,9 0,4097 

90% 432 0,4858 1,1 0,5 0,9 0,4609 

100% 480 0,5121 1,1 0,5 0,9 0,5121 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.3 Discussão 

O início da pesquisa se deu, na realização da análise preliminar da função de 

operador de motoniveladora. Desde o primeiro contato com os operadores e o órgão 

público objeto de estudo, foi notado problemas de gestão, onde não há 

planejamento prévio da atividade, planos de manutenção e principalmente 

deficiência no fluxo das informações entre setores.  

Conforme a bibliografia estudada a manutenção e higiene das máquinas é um 

fator muito importante para a prevenção de acidentes e doenças. A falta de um 

plano de manutenção acarreta em problemas no cotidiano dos operadores que 

poderiam ser muitas vezes evitados se a manutenção das máquinas fosse realizada 

de acordo com um planejamento prévio. 

                                                 

10
 LT Máx: Limite de tolerância máximo 
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Quanto às características individuais dos operadores, verificou-se que estes 

não possuem hábitos relativamente saudáveis. Dos seis entrevistados apenas um 

apresentou ter hábitos saudáveis no seu dia-a-dia, porém o mesmo operador 

demonstrou ter conhecimento e afirmou ter desenvolvido problemas de saúde 

oriundos da função de operador de máquina pesada, diagnosticados por um médico. 

O que pode justificar o atual estilo de vida, em busca de mais saúde. A vida 

saudável influencia muito em como os operadores se recuperam da exposição à 

vibração. O mesmo operador relatou se livrar das dores/desconfortos que sente 

conforme vai se movimentando ao descer da máquina.  

 

“B: Tu fuma? 
E3

11
: Fumei não fumo mais. 

B: E tu consomes bebidas alcóolicas?  
E3: Não 
B: E tu possui o hábito de praticar algum exercício?  
E3: Todos os dias, caminhada. 
[...] B: Tu achas que tu já adquiriste algum problema de saúde devido a 
operação de máquinas? 
E3: Sim! Tenho três vertebras, l4, 5, e 6 por causa disso ai.  
[...]B: E durante a jornada de trabalho piora quando tu sente? 
E3: De tardezinha quando tu desce da máquina, po.. Ai conforme tu vai 
caminhando e vai se exercitando começa a aliviar. 
B: Mas quando tu faz repouso ela melhora? 
E3: Sim. Porque eu faço caminhada e corrida. Por causa disso ai. O médico 
me receitou que é pra caminhar e fazer exercício por causa da coluna.” 

 

Quanto às questões relacionadas às características da operação de 

máquinas, verificou-se que a maioria dos operadores não foi preparada 

adequadamente para a realização de um trabalho seguro, não tendo realizado 

nenhum tipo de treinamento especifico sobre normas de segurança e prevenção de 

riscos e acidentes. E quando tiveram algum tipo de curso alegaram ter sido muito 

básico.   

 

“B: E quando tu passou nesse concurso, foram abordados os riscos que 
vocês estão expostos e as medidas de proteção que existem, e as de 
prevenção contra acidentes? 
E1: Naquela época não. Foi em 95, 93 que eu fiz o concurso. 
B: E depois disso vocês nunca tiveram um treinamento de segurança? 
E1: Nós tivemo, eu fiz, nós fizemo um curso eu e o ronei, la em porto alegre. 
Pra receber aquela outra patrola a Caterpillar. Nós fizemo um tipo assim, só 

                                                 

11
 E1, E2, E3, E4, E5 e E6: Entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 
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explicando o negócio que tinha que usar a botina, luva e essas coisas, 
capacete, abafador de ouvido, essas coisas. 
 
B: E como foi o treinamento recebido pra operar a patrola? 
E2: Olhando os outros trabalhar (risos) 
B: Só fez o concurso então?  
E2: É, eu fiz o concurso aquela vez, fez a prova pratica né, e vai pegando 
na pratica. 
B: Não teve um curso pra capacitar? 
E2: Não 
B:Mas vocês tiveram treinamento sobre as normas de segurança 
envolvendo as máquinas? 
E2: Eu não tive pelo menos. 
 
B:Mas vocês tiveram treinamento sobre as normas de segurança e 
prevenção de doenças envolvendo as máquinas? 
E3: Não, só foi o básico. 
 
B:Mas vocês tiveram treinamento sobre as normas de segurança 
envolvendo as máquinas? 
E4: Não, na época não.” 

 

No que diz respeito à postura frente o trabalho correto e vivencia e adequação 

dos recursos, apenas um dos operadores disse usar algum tipo de EPI durante o 

trabalho, mas alegou que alguns que eram oferecidos não estão sendo mais 

disponibilizados. Quanto à resistência ao uso do EPI, verificaram-se muitas queixas 

em relação à ergonomia do equipamento, o que acarreta em muito desconforto para 

os operadores. Também se verificou que não há uma fiscalização referente ao uso 

dos EPI’s, o que somado a falta de conhecimento sobre as normas de segurança e 

riscos envolvidos na função, faz com que os EPI’s sejam negligenciados.  

 

 

“B: E tu possui o hábito de usar os EPI’s recomendados?  
E1: Só botina (risos) 
B: Porque que tu não costumas usar? 
E1: Ah não sei, capacete é quente, abafador depois o cara tira os abafador 
da um barulho esquisito eu não uso.  
B: Te incomoda? 
E1: É, me incomoda, eu não uso. 
B: E também porque não tem ninguém que fiscalize, assim, a risca? 
E1: É não tem ninguém que fiscalize. 
 
B: E tu possui o hábito de usar os EPI’s recomendados?  
E2: Não  
B: Porque que tu não costuma usar? 
E2: Eu só uso o protetor solar, eu não uso o protetor auricular, essas coisas 
não uso. 
B: Tu acha desconfortável, tu acha o que? 
E2: Eu já usei o protetor auricular, o protetor interno aquele e começou me 
dar irritação no ouvido. E aquele outro grande que parece um fone de 
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ouvido, aquele ali me da um calorão e me aperta as orelhas, e eu não 
consigo usar.” 

 

No setor já aconteceram acidentes/incidentes com máquinas e alguns dos 

operadores relataram terem vivenciado enquanto outros apenas souberam sobre. 

Foi comentado que é comum alguma motoniveladora tombar, ou escorregar em 

barrancos devido às condições do local de execução do trabalho. Mesmo tendo 

conhecimento sobre estes acontecimentos, alguns operadores relataram que não 

consideram a função perigosa, devido à prática.  

É importante ressaltar que a prática em operar máquina pesada é muito 

importante no desempenho de um trabalho seguro. Por exemplo, no caso de 

exposição à VCI, possuir prática na operação faz toda a diferença para controlar os 

níveis de vibrações. Porém a quando há muita confiança por parte do operador em 

situações perigosas, somado à falta de treinamentos de segurança e conhecimento 

sobre os riscos, podem ocorrer acidentes/incidentes.  

Em relação aos efeitos da interação HxM, e os efeitos do trabalho referentes 

a saúde, os operadores demonstraram não “se importar” tanto com a vibração da 

máquina quanto com o conforto do assento. Foi alegado que o assento não é bem 

dimensionado para o corpo da maioria dos operadores e que este muitas vezes não 

está bem firme o que atrapalha bastante. Mais uma vez a ergonomia da se mostra 

um fator relevante, principalmente quando envolve a aquisição de 

máquinas/equipamentos.  

Quanto às dores/desconforto em alguma região do corpo, todos os 

operadores citaram a coluna, principalmente na região lombar como já era 

suspeitado. Sendo assim, através do levantamento dos níveis de vibrações que 

estes operadores estão expostos diariamente, verificou-se que durante o tempo 

estimado de exposição à VCI o valor do aren corresponde a 0,3201 m/s². Este valor, 

conforme os critérios de julgamento da NHO 09 é aceitável, e como atuação 

recomendada é necessária no mínimo manutenção das condições existentes. 

Levando em conta que a rotina dos operadores varia consideravelmente, 

assim como o local de operação da máquina e o tempo de exposição diário, este 

valor pode diminuir ou aumentar, podendo então ser adotadas também medidas 

preventivas.  
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Com base no que foi exposto foi possível verificar que há diversos fatores que 

influenciam no desenvolvimento de problemas de saúde dos operadores. A vibração 

de uma máquina de grande porte é um fator muito importante e acarreta em 

problemas de saúde devido à exposição diária, conforme a bibliografia estudada. 

Porém a vibração por si só não é um fator determinante quando se trata de 

qualidade de vida no trabalho de operadores de máquina. A ausência de itens 

ergonômicos, bem dimensionados para o perfil dos operadores, a má postura 

perante as tarefas diárias, como a troca de alguma peça da máquina ou a própria 

forma que o operador trabalha (sentado/em pé) e a falta de 

treinamento/conhecimento técnico sobre a segurança e riscos presentes na função, 

são fatores que combinados à exposição à VCI diária estão acarretando nas 

manifestações de desconforto/dores por parte dos operadores.   

Nos trechos das entrevistas abaixo, é possível observar relatos de situações 

onde ocorre maior desconforto por parte dos operadores. 

 

E1: Não. só no caso assim tu ficar muito tempo dentro da máquina assim. 
Tu levantar ou dar uma caminhada coisa assim. O resto é tranquilo. 
 
E2: É o patrolar mesmo, é pegar um trecho de estrada ai, tu pegar de 
manhã e ir até de tardezinha só só patrolando, eu gosto de fazer aquela 
parte de fazer uma limpeza isso não me judia tanto, de trabalhar mesmo. 
Abrindo sarjeta e no meio das pedras isso me judia bastante a parte de 
patrolamento. 
 
E3: Fazer a terraplanagem ou esparramar o cascalho, que tu fica virando 
pra frente e pra traz, ai sim me incomoda muito. O dia que faço isso ai eu 
desço da máquina mal mesmo da coluna. 
 
E4: Ah eu tenho dificuldade pra trabalhar com retro, eu trabalho, mas não 
gosto muito. A minha função é operador de patrola, mas às vezes tu tem 
que pegar. Ai eu fico meio errado. 
 
E5: Se fura um pneu, vira a lâmina, tem que fazer esforço, nós trocamos 
lamina e pneu sozinhos, ai na hora de fazer mais força. Na operação não é 
tanto pior é na manutenção. 
 
E6: Seria, como eu vou te dizer assim.. Patrolar nesses travessão apertado 
pura pedra, que ai tu não tem conforto. Ela ladeia pra um lado ladeia pro 
outro e tu joga dentro dela. O resto não tem assim... 

 

Apesar de todos os fatores negativos que envolvem a operação de máquinas, 

os operadores, demonstraram na sua grande maioria, muita satisfação e carinho 

pelo trabalho ao serem questionados sobre como se sentem em relação ao trabalho.  
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E2: Eu gosto de exercer a função. Essa função que eu faço eu gosto de 
exercer. Dependendo das condições que dão pra nós trabalhar é 
satisfatório, eu gosto de trabalhar nessa parte de operação de 
motoniveladora, isso ai eu gosto de fazer. Mas atualmente ta muito ruim, na 
questão de condições, na parte de manutenção assim. 
 
E3: Eu gosto do que faço. Mesmo tendo as dificuldades. Eu aprendi a fazer 
isso ai. Eu gosto de fazer o que eu faço. Gosto de operar máquina. 
 
E4: Eu me sinto bem. Eu acho que até, como trabalho e colegas tudo bem. 
 
E6: Eu gosto, é a única máquina que eu gosto de trabalhar é a patrola. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme a justificativa deste estudo existe lacunas relacionadas ao 

desenvolvimento de pesquisas com enfoque qualitativo voltado à exposição à VCI 

em operadores de máquinas pesadas. Buscando complementar esta lacuna, este 

estudo buscou investigar a exposição ocupacional a VCI em operadores de 

máquinas pesadas de um órgão público do sul do RS. 

No desenvolvimento da pesquisa buscou-se realizar a construção de um 

referencial teórico, a fim de compor uma sustentação técnica e teórica adequada 

para compor o estudo.  Desta forma garantiu-se a obtenção de conhecimento 

técnico sobre o assunto, construção de um texto coerente, considerando todos os 

assuntos abordados no estudo. 

Através dos objetivos referentes a mensurar os níveis de exposição à VCI em 

operadores de máquinas pesadas e investigar possíveis associações entre 

manifestações de desconforto entre operadores e a exposição à VCI foi possível 

obter conhecimento quanto à exposição à VCI e as relações com a percepção dos 

operadores em relação a elas.  

No que tange o objetivo de tecer uma discussão crítica quanto aos resultados 

encontrados em campo, foi possível apresentar uma comparação significativa entre 

os dados coletados e a revisão teórica mostrando a relevância do tema para a saúde 

e qualidade de vida no trabalho de operadores de máquina. 

Por fim caso se mostrasse pertinente, seriam recomendadas medidas 

preventivas e corretivas para casos de exposição fora dos limites aceitáveis. No 

caso deste objetivo específico os dados obtidos não demonstraram a necessidade 

de tais recomendações.  

Através da realização deste estudo e de todos os resultados obtidos foi 

possível responder as duas questões base para toda a construção da metodologia. 

A primeira questão refere-se à obtenção dos níveis de vibrações que os operadores 

de motoniveladora estão expostos diariamente. Após o levantamento destes dados 

constatou-se que a aceleração resultante de exposição normalizada para a jornada 

de trabalho dos operadores de motoniveladora é aceitável. Estando contida no 

intervalo de acelerações consideradas tecnicamente pela NHO 09 como aceitáveis 

dentro dos níveis de exposição. 
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A segunda questão base para o estudo foi sobre: a exposição a vibrações 

interferir na saúde e segurança dos operadores. Através dos levantamentos feitos 

em campo e da mensuração dos níveis de VCI, verificou-se que, apenas a VCI 

emitida pela máquina não acarreta em danos a saúde, mas quando combinada de 

fatores como más posturas, falta de treinamento, falta de itens dimensionados 

ergonomicamente para o perfil dos operadores, excesso de confiança por parte dos 

operadores e negligencia no uso dos EPI’s, são intensificados seus efeitos.  

Sendo assim, as manifestações de desconforto e dores na coluna, por parte 

dos operadores não são apenas oriundas da exposição a vibrações, mas sim a 

combinação de diversos fatores contidos na atividade.  

Também se concluiu que a postura do operador frente o trabalho correto é um 

dos principais fatores que influenciam em uma melhor qualidade de vida no trabalho, 

porém os operadores precisam de capacitação e treinamentos adequados referentes 

à operação de máquinas, assim como gestores que acompanhem e se empenhem 

para o planejamento do trabalho como um todo.  
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APÊNDICE A – Questionário semiaberto para realização de pesquisa 
semiestruturada com operadores de motoniveladora. 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS DOS OPERADORES 

1. Qual a sua idade? 

2. Qual a sua altura? 

3. Qual seu peso? 

4. Você é fumante? 

5. Você consome bebidas alcóolicas? Com que frequência? 

6. Você possui o hábito de praticar exercícios regularmente? 

7. Quanto tempo faz que exerce a função de operador de motoniveladora? 

8. Já exerceu algum outro tipo de função antes de ser operador de 

motoniveladora? Qual? Fazia uso de alguma ferramenta?  

9. Durante quanto tempo exerceu outra função? 

10. Além de operar a motoniveladora, você opera alguma outra máquina pesada? 

 

CARACTERÍSTICAS QUANTO A OPERAÇÃO DE MOTONIVELADORA 

1. Como foi o treinamento recebido para operador de Motoniveladora? 

2. Na sua capacitação como foram abordados os riscos a que estão expostos e as 

medidas de proteção existentes para a prevenção de acidentes e doenças?  

3. Como foi o treinamento/orientação sobre as normas de segurança relacionadas 

à operação de máquinas pesadas? 

4. Você possui o hábito de utilizar os EPI’s recomendados? Por quê? 

5. Você considera a sua profissão perigosa? Porquê? 

6. Como é realizada a manutenção das máquinas?  

7. Quem é o responsável pela manutenção das máquinas? 

8. Com que frequência é realizada a manutenção das máquinas?  

9. Você costuma realizar uma inspeção visual da sua máquina antes de começar 

as suas atividades? 

10. Quem é o responsável pela higiene da máquina? 

11. Você já sofreu algum acidente de trabalho envolvendo máquinas pesadas?  

12. Já ocorreram outros acidentes de trabalho no setor? 
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CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS À SAÚDE DO OPERADOR 

1. Em sua opinião a vibração da máquina atrapalha o seu desempenho durante o 

trabalho? 

2. Com relação ao assento, você considera este confortável? Bem dimensionado 

para o seu corpo?  

3. Você acha que já adquiriu algum problema de saúde devido a operação de 

máquinas pesadas? 

4. De acordo com o desenho mostrado, você sente algum desconforto ou alguma 

dor durante e/ou depois de exercer suas atividades? 

 
 

5. Das regiões apontadas quais a que você sente a maior dor? Como você 

classifica essa dor? 

6. Essa dor costuma piorar durante a jornada de trabalho? 

7. O que você sente melhora quando você faz repouso? 

8. Nos últimos 12 meses você precisou faltar o trabalho devido a problemas de 

saúde?  

9. Você já realizou tratamentos voltados para algum distúrbio ou lesão na coluna? 

Para qual? 

10. Como você se sente em relação ao seu trabalho?  
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11. Qual a situação de trabalho ou atividades que em sua opinião, contém maior 

incômodo, dificuldade ou desconforto? 

12. Qual é a sua sugestão para melhorar o problema dessa situação? 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro trabalhador você está sendo convidado a participar da pesquisa 

intitulada “EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A VIBRAÇÕES DE CORPO INTEIRO EM 

OPERADORES DE MÁQUINAS EM UM ÓRGÃO PÚBLICO”, que possui o objetivo 

de investigar a exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro em operadores 

de máquinas pesadas em um órgão público do sul do Rio Grande do Sul.  

Sua participação no estudo consistirá em responder algumas questões sobre 

sua profissão relacionada à ergonomia e segurança. A entrevista possui duração de 

mais ou menos 20 minutos.  

Há riscos mínimos na sua participação neste trabalho como, por exemplo, 

constrangimento ao responder algum questionamento. O Sr. possui a liberdade de 

não responder ou interromper a entrevista em qualquer momento, assim como de 

não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, 

mesmo após início da entrevista, sem qualquer prejuízo. Está assegurada a garantia 

do sigilo das suas informações. O Sr. não terá nenhuma despesa e não há 

compensação financeira relacionada à sua participação na pesquisa. 

Caso possua alguma dúvida sobre a pesquisa o Sr. poderá entrar em contato 

com o pesquisador através do telefone (53) 9 8146 0423 ou pelo email: 

brudr13@gmail.com. Ou entrar em contato com a entidade responsável – Colegiado 

do custo de Engenharia de Produção, telefone (53) 32841695.  

Sua participação é de extrema importância e voluntária e irá gerar 

informações que servirão como subsídios para os resultados esperados da 

pesquisa. 

Este termo será assinado em duas vias, uma pelo Sr. e outra pela 

responsável da pesquisa, ficando uma via em seu poder. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou foi lido para 

mim, sobre a pesquisa: "EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A VIBRAÇÕES DE CORPO 

INTEIRO EM OPERADORES DE MÁQUINAS EM UM ÓRGÃO PÚBLICO". Discuti 

com a pesquisadora Bruna Damasceno Ribeiro, sobre minha decisão em participar 

do estudo. Ficaram claros para mim os propósitos do estudo, os procedimentos, 
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garantias de sigilo, de esclarecimentos permanentes e isenção de despesas. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

_____________________________              __/__/____  

Assinatura do entrevistado. 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido deste entrevistado para a sua participação neste 

estudo. 

 ________________________________      __/__/____ 

Assinatura do responsável pelo estudo. 

 

CONTATO DA PESQUISADORA 

Bruna Damasceno Ribeiro 

brudr13@gmail.com | (53) 981460423 

 

CONTATO DO ORIENTADOR DA PESQUISA 

Luis Antonio dos Santos Franz 

luisfranz@gmail.com | (53) 32841695 

 

 


