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Resumo 
Este artigo apresenta os resultados de um experimento, realizado no setor de soldagem de 
uma empresa fabricante de máquinas agrícolas no Rio Grande do Sul, que comparou três 
tipos de assentos (cadeira alta com assento em madeira, cadeira alta estofada e banco em 
pé/sentado) e a postura de trabalho em pé adotada pelos soldadores que operam em bancada 
e em gabarito, em dois setores da empresa. A cadeira alta estofada mostrou-se como a 
melhor opção, tanto na percepção de desconforto/dor como na preferência dos usuários. 
Além disso, também foi testado o revestimento, resistente a fogo para assentos em áreas de 
solda, que apresentou bom desempenho, tendo resistido ao período de testes (e, mesmo 
depois) sem danos. 

Palavras-chave: Assentos; Posto de Trabalho com Solda; Posturas 

1. Introdução 
A preocupação com a melhor postura de trabalho vem crescendo entre as empresas que têm 
consciência dos benefícios proporcionados por condições de trabalho seguras e que ofereçam 
conforto aos trabalhadores. Uma das maiores demandas destas empresas é o desenvolvimento 
ou adaptação de postos de trabalho que permitam a adoção de posturas de trabalho que não 
sejam prejudiciais aos trabalhadores e que, também, lhes ofereçam condições de conforto. 

Apesar da referência de que a postura de pé favorece os discos intervertebrais em função de 
reduzir a pressão intradiscal (NACHEMSON e ELFSTROM, 1970), a postura de pé por 
longos períodos é geralmente combatida pela literatura em ergonomia. Grandjean (1988) e 
Kroemer e Grandjean (2005) enfatizam que apesar do efeito na coluna, a postura sentada é 
mais favorável que a de pé para as pernas, para o corpo em geral, para a circulação sanguínea, 
além de reduzir o consumo de energia. No entanto, se bem que melhor do que a postura de pé, 
a postura sentada não deve ser mantida por longos períodos de tempo, devendo-se priorizar os 
postos que permitam a mudança natural de posturas. As alternâncias posturais aliviam as 
pressões sobre os discos vertebrais e as tensões dos músculos dorsais de sustentação, 
reduzindo, assim, a fadiga (IIDA, 1990). Portanto, o melhor projeto de posto é aquele que 
prevê o trabalho sendo realizado tanto de pé quanto sentado. 

Desta forma, ao invés da imposição de uma única postura de trabalho, seja por meio dos 
condicionantes do posto, seja por controle da empresa, a alternância de postura vem sendo 
implantada em postos de diferentes setores (tanto de prestação de serviços como no chão de 
fábrica) e seus benefícios vêm sendo comprovados na redução da percepção de 
desconforto/dor bem como no aumento da produtividade e satisfação dos trabalhadores. 
Renner e Guimarães (2001) avaliaram o trabalho de oito costureiras da linha de fabricação de 
calçados em uma empresa do vale dos Sinos (RS) nas posturas de pé, sentada em cadeira de 
palha, sentada em cadeira ergonômica e alternando em pé/sentado tendo-se considerado os 
custos metabólicos (com base nos batimentos cardíacos), as sensações subjetivas de 
desconforto/dor (com base no diagrama de desconforto/dor de Corlett) e a produtividade (por 
cronoanálise diária). Os resultados mostraram um aumento significativo de dor nos membros 
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inferiores e redução de produtividade na postura de pé havendo uma redução significativa de 
batimentos cardíacos na posição sentada em cadeira de palha e alternando em pé/sentado. 
Guimarães et al. (2004) avaliaram a postura de pé e a alternância de postura, com o uso de 
duas cadeiras altas e o banco em pé/sentado no posto de balcão de vendas de uma loja de 
departamentos e concluíram que a preferência recai na alternância de postura de pé e sentada 
na cadeira alta, que é quando os vendedores relatam sentir menor fadiga. Rezende (2002) 
avaliou oito assentos (incluindo bancos e cadeiras altas estofadas e não estofadas e o banco 
em pé/sentado) para o trabalho de embaladeiras na indústria têxtil, e concluiu que a 
preferência e a menor incidência de dor (com base no diagrama de desconforto/dor de Corlett) 
ocorre com a cadeira alta estofada com apoio de pé. 

Tendo em vista melhorar as condições do posto de trabalho do soldador, a John Deere, uma 
empresa fabricante de máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras e plantadeiras), em 
Horizontina, no Rio Grande do Sul solicitou uma pesquisa para o estabelecimento de 
parâmetros de assentos de trabalho para os postos de solda da empresa.. De acordo com 
relatório do grupo do Círculo de Controle de Qualidade (CCQ), faltavam cadeiras nas cabines 
de solda e os soldadores eram obrigados a trabalhar em pé por longo tempo em posturas 
desconfortáveis ou improvisando bancos feitos de sucatas de chapas, como pode ser visto na 
Figura 1. Em conseqüência da inadequação dos assentos, havia relatos de desconforto, além 
de risco de acidente, por os assentos serem por vezes instáveis e confeccionados com 
materiais e acabamentos inadequados. 

   

Figura 1 - Assentos improvisados pelos soldadores da empresa 

Este artigo apresenta os resultados do experimento que comparou três tipos de assentos e a 
postura de trabalho em pé, para os trabalhadores dos postos de soldagem da John Deere.  

2. Os postos de trabalho do soldador 
A maioria dos postos de soldagem da empresa se encaixa em dois tipos básicos: 1) com o uso 
de bancadas e 2) com o uso de gabaritos. Em alguns postos, o trabalho do soldador é realizado 
predominantemente na postura em pé, mas há momentos, dependendo do tipo de peça a ser 
soldada, em que o soldador senta, ou poderia sentar, para trabalhar. Porém, a maioria dos 
postos da empresa não disponibilizava espaço suficiente para as pernas o que impossibilitava 
a acomodação das pernas fazendo, portanto, com que elas ficassem comprimidas contra o 
tampo da bancada, durante o trabalho sentado. Também não existiam apoios de pé, e os 
soldadores utilizavam a estrutura das bancadas ou dos assentos como apoio, não obtendo 
sustentação segura que garantisse seu equilíbrio sem exigir esforço. Algumas bancadas 
apresentavam prateleiras onde eram guardados dispositivos e, quando vazias, eram utilizadas 
como apoio para os pés, conforme pode ser visto na Figura 2. 
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Nos postos de solda eram utilizados tanto os assentos baixos de escritórios (com altura do 
assento variando entre 420 e 500mm, de acordo com as normas da ABNT), quanto os 
assentos altos (com altura variando entre 670 e 720mm, de acordo com as normas da ABNT), 
sendo que alguns tinham altura fixa em pontos intermediários. Em geral, os assentos 
apresentavam baixa resistência, com durabilidade média de dois anos, segundo o 
representante do CCQ e, como alguns eram desconfortáveis, os soldadores utilizavam 
recursos para tentar melhorar o conforto. Um exemplo é a colagem de uma placa de papel 
ondulado no assento de ripas de madeira; outro exemplo é a utilização de fita para encobrir as 
falhas no revestimento original do assento, conforme mostrado na Figura 2. 

  

Figura 2 - Assentos existentes com adaptações 

3. Materiais e método 
Assentos e posturas de trabalho avaliados. A título de identificar o tipo de assento mais 
adequado para os postos de soldagem da John Deere, foi planejado um experimento para 
testar três tipos de assento - dois modelos de cadeira alta, sendo: 1) uma de madeira (já 
disponível na fábrica) e 2) uma com assento estofado e revestimento resistente a fogo. Esta 
cadeira, semelhante ao modelo já testado em experimento para trabalho em laboratório 
(GUIMARÃES et al., 2002a) consistiu de um protótipo especialmente desenvolvido para o 
teste, pois não foi encontrada, no mercado, uma cadeira que atendesse à exigência de 
estofamento resistente a fogo. O revestimento utilizado consistiu em duas camadas: uma 
interna, de tecido resistente a fogo, utilizado na confecção das roupas do corpo de bombeiros, 
e uma camada externa de raspa de couro, material utilizado nas luvas e aventais dos 
soldadores da empresa. O terceiro assento testado foi o: 3) banco em pé/sentado, já testado em 
experimento para trabalho em laboratório (GUIMARÃES et al., 2002a). Note-se que, para 
melhorar a estabilidade na postura semi-sentada, o banco em pé-sentado foi testado com o 
auxílio de um apoio de pés, composto de uma cunha de MDF, apresentando 1,20m de largura 
e 0,60m de profundidade, com 15º de inclinação, revestida com piso de borracha (com textura 
do tipo chapa xadrez), antiderrapante e resistente ao fogo. 

   
1) Cadeira alta de madeira 2) Cadeira alta estofada 3) Banco empé-sentado 

Figura 3 – Assentos em teste. Assentos 2 e 3, fonte: Guimarães et al., 2002a 
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Em resumo, o teste foi composto por quatro situações de trabalho: 1) trabalho na cadeira alta 
de madeira; 2) trabalho na cadeira alta com estofamento resistente ao fogo; 3) trabalho no 
banco em pé-sentado e 4) trabalho em pé, a situação de trabalho encontrada na grande maioria 
dos postos de soldagem, incluída no experimento para comparação do esforço a que estão 
submetidos os soldadores na situação atual com o esforço resultante do trabalho com o uso 
dos diferentes tipos de assentos testados. 

Note-se que o protótipo de cadeira alta com assento com raspa de couro teve o mecanismo de 
regulagem danificado durante o experimento, o que sem dúvida pode ter comprometido os 
resultados. 

Soldadores que participaram do experimento. Os testes foram realizados em dois setores 
da empresa: Divisão de Separadeiras e Colheitadeiras (DISE) e Divisão de Plantadeiras 
(DIPP), nos dois tipos de postos de soldagem (bancadas e gabaritos). 

No DISE, oito soldadores participaram do experimento, enquanto no DIPP, devido à 
flexibilidade de distribuição dos soldadores nos postos de trabalho, foi possível realizar o 
experimento com quatro soldadores, sendo que estes trabalharam nos dois tipos de posto de 
soldagem. O experimento começava na segunda-feira e terminava na quinta-feira, tendo sido 
eliminado o dia mais atípico da semana, a sexta-feira, para evitar viés na percepção dos 
trabalhadores devido à expectativa do fim-de-semana. 

O experimento se deu com soldadores que apresentavam idades variando de 21 a 49 anos, em 
duas semanas em cada setor: uma semana nos postos do tipo gabarito; outra semana nos 
postos do tipo bancada. Cada soldador deveria trabalhar um dia inteiro em cada situação de 
trabalho, preenchendo três questionários: um questionário de percepção de desconforto/dor 
(diagrama adaptado de Corlett, 1995, com escala variando de 0, nenhuma a 9, muita dor) no 
início e no final da jornada diária de trabalho; o segundo questionário, a ser preenchido no 
final do dia, sobre a satisfação com os atributos (conforto, segurança, adaptabilidade, 
praticidade, adequação ao trabalho e aparência) do assento utilizado naquele dia, a serem 
avaliados com base em uma escala de 15cm (variando de 0, ou nada, a 15, ou muito); um 
terceiro questionário, usando a mesma escala de 15cm, era composto de uma única pergunta: 
a satisfação do soldador com a postura de trabalho adotada. No último dia do experimento, o 
soldador era solicitado, também, a responder um questionário onde deveria opinar (também 
com base na escala de 15cm) sobre a importância dos atributos relativos aos assentos, além da 
importância de acessórios dos assentos, como apoios de braços, rodízios e regulagens. A 
importância dos critérios foi utilizada para ponderar a nota de satisfação com os mesmos, 
obtida no segundo questionário. No último questionário também havia perguntas sobre a 
percepção de desconforto/dor no trabalho em geral, desta vez desvinculada dos assentos em 
teste. 

4. Resultados 
Percepção de Desconforto/Dor. A percepção de desconforto/dor dos soldadores para cada 
uma das posturas e assento testados, para cada dia do experimento, foi considerada como a 
diferença entre a percepção do final e a do início do turno de trabalho. Estas diferenças 
tiveram suas médias calculadas para cada parte do corpo e são apresentadas na Tabela 1. As 
médias coletadas com o diagrama adaptado de Corlett (1995) apresentaram valores abaixo de 
4,5, indicando pouca percepção de desconforto/dor dos soldadores para as quatro situações de 
trabalho. No entanto, as médias gerais de dor/desconforto, coletadas a partir do questionário 
com escala de 15cm, apresentaram médias maiores, sendo que no DIPP ficaram acima de 7,5. 
Esta disparidade apresentada pelos instrumentos de medição nos diferentes momentos do 
experimento pode indicar a dificuldade dos respondentes em lidar com o questionário por 
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partes do corpo tão detalhadas, o que já foi observado em outros trabalhos (Guimarães et al., 
2002b). Estas observações devem levar a uma revisão do uso desta ferramenta. 

Nos resultados dos dois instrumentos de coleta, no entanto, observam-se maiores médias entre 
os soldadores do DIPP, o que pode indicar pior situação de trabalho para os soldadores deste 
setor. Isto pode ser conseqüência de diferenças no ritmo de produção entre os dois setores.  

Partes
do ES EP CR CM ES EP CR CM ES EP CR CM ES EP CR

Corpo Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média Média
C - CABECA 0.31 0.52 0.17 0.22 0.10 0.41 0.29
OE - OMBRO ESQ 0.08 0.58 1.68 1.54 0.65 0.76 0.44 0.46 1.62 0.81 0.08
BE - BRAÇO ESQ 0.05 0.81 1.22 0.70 0.91 0.40 0.51 0.77 0.86 0.38
CTE - COTOV ESQ 0.04 0.98 1.32 1.38 0.80 0.82 0.92 0.69 0.80
AE - ANTEBR ESQ 0.25 0.23 0.93 1.01 0.24 0.42 0.82 1.17 0.41
PUE - PUNHO ESQ 0.47 0.10 1.16 1.20 0.53 1.01 1.04 1.00 0.55
ME - MÃO ESQ 0.93 1.14 0.41 1.06 0.96 1.07 0.50
CXE - COXA ESQ 1.49 0.38 1.46 0.58 1.28 0.93 0.39 0.83 1.03 1.05 0.28
JE - JOELHO ESQ 0.18 0.90 1.21 1.39 0.92 1.28 0.33 1.19 1.01 1.19 0.22
PNE - PERNA ESQ 2.05 0.09 1.50 1.50 1.00 1.37 1.00 2.19 0.30 0.93 2.35 1.58 1.69
TE - TORNOZ ESQ 2.75 0.97 2.29 0.86 1.29 0.95 1.27 1.14
PE - PÉ ESQ 0.31 2.48 0.11 0.49 1.63 1.81 1.51 1.36 0.20 2.76 1.16 1.63 0.40
OD - OMBRO DIR 0.59 0.04 1.17 1.13 0.51 0.83 0.34 0.86 0.64 0.72 0.64
BD - BRAÇO DIR 1.03 0.79 0.82 0.66 0.81 0.44 0.67 0.79 0.84 0.49
CTD - COTOV DIR 0.88 0.95 1.13 0.68 0.88 0.94 0.64 1.13
AD - ANTEBR DIR 0.57 0.61 0.75 0.30 0.82 0.91 0.92 0.41
PUD - PUNHO DIR 0.02 0.35 0.95 0.88 0.35 1.22 0.92 0.61 0.38
MD - MÃO DIR 0.67 0.14 0.75 1.30 0.20 1.14 0.86 0.72 0.42
CXD - COXA DIR 1.11 1.28 0.28 1.06 0.95 0.45 0.93 0.94 1.04 0.10
JD - JOELHO DIR 0.88 1.14 0.31 1.28 1.23 1.21 0.10
PND - PERNA DIR 0.26 1.10 0.64 1.42 1.30 0.98 2.28 0.38 1.17 2.24 1.95 1.60
TD - TORNOZ DIR 0.88 1.05 0.85 2.38 0.87 1.32 1.27 1.36 1.10
PD - PÉ DIR 0.11 0.98 0.59 1.71 1.76 1.78 1.05 0.38 2.13 1.30 1.80 0.50
PES - PESCOÇO 0.22 0.73 1.61 0.10 0.87 2.57 0.23 1.01 1.30 1.38 0.99
CER - CERVICAL 1.13 1.06 0.24 0.81 1.06 1.51 0.37
COS - COSTAS SUPERIOR 0.12 1.31 1.27 1.09 0.30 0.87 1.08 0.51 0.74
COM - COSTAS MÉDIO 0.68 0.74 0.46 0.55 1.01 1.81 0.76 1.85 0.96 1.53
COI - COSTAS INFERIOR 0.88 0.90 0.95 0.52 1.12 0.28 0.30 0.95 1.02 0.59
BAC - BACIA 1.14 1.22 0.24 1.26 0.20 0.06 0.03 0.18 0.61 1.23 0.44

GabaritoBancada Gabarito
DISE

Bancada
DIPP

 
Tabela 1 - Médias de percepção de desconforto/dor para cada parte do corpo apresentadas pelos soldadores nos 

diferentes assentos e posturas de trabalho 

Como pode ser visto na Tabela 1, os resultados levantados com o uso do diagrama de 
desconforto/dor adaptado de Corlett (1995), apesar de baixos, mostraram que as médias de 
percepção de desconforto/dor dos soldadores na maioria das partes do corpo, quando 
utilizando a cadeira alta estofada, são mais baixas nos dois tipos de postos de trabalho dos 
dois setores. A cadeira alta de madeira e o banco em pé-sentado mostraram as maiores 
médias de desconforto/dor nos dois setores, nesta ordem, depois do trabalho em pé. Há 
relatos, na literatura, de ocorrência de desconforto/dor nas pernas, especialmente na 
panturrilha, no uso do banco em pé-sentado, devido ao esforço maior para manter o peso na 
postura imposta pelo banco em pé-sentado (GUIMARÃES et al., 2004). Esta pode ser a causa 
desta ocorrência, também entre os soldadores trabalhando nos postos do tipo Gabarito no 
DIPP. Oliveira e Couto (1993) notaram redução de dor nas costas, nas coxas e nos pés mas 
nenhuma redução de dor nas pernas e região lombar, com o uso do banco em pé/sentado. O 
trabalho em pé mostra a maior ocorrência das maiores médias nos dois setores, 
principalmente nos pés, pernas e tornozelos esquerdos, no trabalho em Bancada nos dois 
setores e pescoço, perna e tornozelo direitos no DIPP, sendo as médias mais elevadas do 
grupo. No entanto, os testes com as médias não mostraram diferença estatística (pelo teste 
Kruskall-Wallis: p=0,017), com exceção do tornozelo esquerdo dos soldadores do DISE que 
trabalham em pé na Bancada, como mostra a Figura 4. 
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Figura 4 – Gráfico com a perceção de desconforto/dor dos soldadores dos dois setores, trabalhando nos dois 

tipos de postos de soldagem 

Preferência pelo assento e postura de trabalho adotada. As médias de satisfação dos 
soldadores com os assentos testados, bem como com a postura de trabalho em pé, mostram 
uma tendência de preferência pela cadeira revestida com raspa de couro, seguida pelo banco 
em pé/sentado, como mostra a Figura 5. A preferência se manteve mesmo nos grupos que 
utilizaram a cadeira com o mecanismo danificado (DIPP), portanto, sem possibilidade de 
ajuste da altura do assento, item importante para garantir o conforto do usuário. Deve-se 
ressaltar que a quebra da cadeira em teste comprova a importância da resistência mecânica 
dos assentos para garantir a aceitação do produto pelo usuário. Este tipo de ocorrência deve 
ser divulgado para o fornecedor, a fim de que ele busque um produto de maior qualidade, que 
resista ao uso por um maior período de tempo e, portanto, seja adequado às necessidades dos 
usuários. A preferência por assentos estofados, macios, vem corroborar os resultados 
observados em outras pesquisas. Guimarães et al. (2002a) avaliando seis tipos de assentos 
altos (cadeira estofada de couro sintético, cadeira de poliuretano, cadeira em madeira, e três 
bancos em pé/sentado) para trabalho em bancada de laboratório notaram que a preferência 
recaía na cadeira estofada. Pinho (2004), avaliando o conjunto cadeira/mesa de uma sala de 
aula com alunos adultos, concluiu que o item “almofada” é o que mais impacta no conforto da 
cadeira escolar. 
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Figura 5 – Gráfico com as médias de satisfação com a situação de assento 

 
SETOR ASSENTO POSTO Mean Std. 

Deviation 
DISE ES Bancada 9,80 ,35 
    Gabarito 7,20 2,42 
  EP Bancada 6,56 3,26 
    Gabarito 7,41 4,89 
  CR Bancada 10,12 1,09 
    Gabarito 10,61 2,38 
  CM Bancada 8,96 3,38 
    Gabarito 9,10 1,05 
DIPP ES Bancada 8,36 1,86 
    Gabarito 10,02 2,21 
  EP Bancada 6,65 5,23 
    Gabarito 8,27 3,11 
  CR Bancada 9,78 2,09 
    Gabarito 9,30 2,15 
  CM Bancada 9,23 1,42 
    Gabarito 7,55 5,34 
  

Tabela 2 - Médias de preferência dos soldadores com relação à postura de trabalho/assento 

A única exceção à preferência pela cadeira de raspa de couro ocorre no posto do tipo Gabarito 
do DIPP que inviabiliza a adoção da postura sentada e, portanto, promove a utilização do 
banco em pé/sentado, que obteve a maior média de satisfação, como mostra a Tabela 2. 
Durante o experimento foi observado que o revestimento de raspa de couro resiste às faíscas e 
respingos de solda lançados durante o trabalho, mostrando que é uma alternativa segura e 
durável para o posto de soldadores. 

5. Conclusão 
Apesar da literatura em ergonomia fomentar a alternância de posturas, poucos estudos 
avaliaram os custos e benefícios do trabalho em diferentes posturas durante uma jornada real 
de trabalho. Conforme é confirmado neste estudo, a melhor postura de trabalho é alternando, 
o que é assegurado com o projeto de postos de trabalho que permitam ao usuário trabalhar 
tanto na postura em pé como na sentada. Isto significa tratar o posto como um todo, 
considerando que tanto o plano de trabalho quanto o assento estejam adequados para a 
realização do trabalho em diferentes posturas. Assim, a empresa vem aprimorando seus postos 
de trabalho a fim de garantir que os trabalhadores tenham espaço adequado para acomodação 
do corpo e, portanto, para realizar suas atividades com conforto e segurança. 

Neste estudo realizado na John Deere, a cadeira alta estofada, revestida com raspa de couro, 
além de ter  gerado o menor índice de desconforto/dor, foi a alternativa preferida dos 
soldadores. O revestimento de raspa de couro mostrou-se resistente durante o experimento e, 
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desde sua realização, a empresa vem adquirindo cadeiras altas com este revestimento para os 
postos de trabalho de solda nos dois setores. As cadeiras são montadas por um fornecedor que 
adquire a base de empresa que apresentou certificado de resistência mecânica, sobre a qual 
monta o assento e o encosto revestidos com a raspa de couro. Os soldadores têm-se mostrado 
satisfeitos e os demais trabalhadores do chão de fábrica vêm demonstrado interesse nas 
cadeiras altas. Atualmente está sendo montado experimento para teste dos assentos em outros 
setores da fábrica. 
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