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O texto trata de um estudo da atividade de colheita manual de citros 

em uma unidade agroindustrial no interior do estado de São Paulo 

evidenciando ações de produção e de regulação da carga de trabalho. 

Foram coletados dados de frequência cardíaca por meios de 

dispositivos portátil de registro simultaneamente com as atividades 

laborais executadas e, ao final uma comparação entre os valores 

encontrados com a literatura sobre esforço físico e gasto energético no 

trabalho. 
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1. Introdução 

O Brasil é reconhecido no mercado mundial como expoente produtor citrícola. Segundo 

Barros, Barros & Cypriano (2016) o Brasil liderou o ranking mundial na produção de laranja 

de mesa e no processamento industrial, de acordo com o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA), o Brasil responde por 76% de participação no mercado mundial de 

suco de laranja. Se tornando assim, o mais importante fornecedor global desse produto 

(NEVES & TROMBIN, 2017). 

A citricultura também tem grande impacto social, quando é responsável por um aumento de 

contratações, em especial na atividade de colheita, que concentra grande quantidade de mão 

de obra contratada para o período. De acordo com Neves & Trombin (2017), na safra de 

2016/2017 na região de maior produção no Brasil, foram criados 45.508 novos postos de 

trabalho para atender o setor. 

Trazendo os pressupostos da ergonomia da atividade o objetivo da presente pesquisa foi 

verificar a regulação do trabalho na atividade de colheita manual de citros utilizando-se como 

referência a variação do batimento cardíaco na realização das atividades de trabalho visando 

contribuir para o equacionamento da saúde no trabalho com a produtividade e qualidade da 

produção.  

Analisar os modos operatórios dos operadores na colheita manual com seus determinantes e 

condicionantes de forma a adequar exigências da produção e atendimento às normas legais na 

preservação da saúde dos trabalhadores, atendendo em especial a Norma Regulamentadora 17 

(NR17 – ERGONOMIA, do Ministério do Trabalho sobre Segurança e Saúde Ocupacional, 

Port. n. 3214). 

 

2. Métodos e técnicas 

A Análise Ergonômica do Trabalho tem o seu foco na realidade da atividade buscando a 

apreensão dos elementos que atuam em três dimensões irredutíveis do fator humano: 

Dimensão biológica que engloba os conhecimentos das exigências e dos limites do corpo 

físico e cognitivo; a Dimensão Social que envolve a coordenação do trabalho que se dá por 

princípios técnicos bem como éticos, dos valores e crenças; e a Dimensão subjetiva que se 
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expressa na mobilização do corpo, da inteligência e da personalidade na obra coletiva do 

trabalho. Portanto, avaliar o fator humano (em suas múltiplas dimensões) é avaliar a qualidade 

da cooperação e dos coletivos do trabalho (Guérin et al., 2001). 

2.1. Observação participante e entrevistas – questionário de percepção 

Para a obtenção de informações sobre a rotina dos colhedores, realizou-se observações 

sistemáticas durante 3 semanas de trabalho, em 4 turmas diferentes com cerca de 50 

colhedores por turma. Estas observações compreenderam anotações das atividades em 

horários diversos durante a jornada de trabalho, inclusive nos horários de descanso e almoço 

dos colhedores. Estas anotações eram confrontadas com verbalizações e discussões com os 

colhedores, durante seu trabalho. 

Para captação dos dados necessários para análise da tarefa, foram utilizadas entrevistas para 

compreender os processos técnicos de colheita e as tarefas confiadas aos trabalhadores, 

analisando o que eles devem realizar e as condições ambientais, técnicas e organizacionais 

desta realização.  

Para as entrevistas, foi utilizado um questionário de percepção. O questionário de percepção é 

uma ferramenta de análise subjetiva da situação de trabalho, com relação à percepção sobre as 

condições de trabalho e desconforto durante sua execução. O modelo do questionário foi 

desenvolvido pelos colaboradores da pesquisa do PSPLab e os dados foram obtidos por meio 

de entrevistas aos atores envolvidos no trabalho de colheita manual.  

Com isso, foi possível identificar que a tarefa do colhedor é decomposta em três etapas 

principais: retirada do fruto da árvore – com o uso de escada e carregamento da sacola com 

os frutos localizados na parte mais alta da planta, completando a sacola com os frutos da parte 

mais baixa sem utilização da escada; deslocamento dos frutos – refere-se ao transporte da 

sacola cheia até o bag; descarregamento da sacola – consiste em descarregar os frutos no 

bag e recomeçar o ciclo. 

 

2.2. Frequência cardíaca – pulso de trabalho 

As formas de mensuração mais usuais da frequência cardíaca são as que utilizam a variação 

conforme o tipo de trabalho e que são influenciados pela forma de medir, seja por meio da 
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palpação da artéria radial na região do punho, da artéria carótida no pescoço, ou por aparelhos 

portáteis (Astrand, 1978). 

Os limites recomendáveis partem da consideração das frequências de repouso, em torno de 

70-90 batimentos (bpm) por minuto, com sua elevação em atividade um acréscimo de 30 bpm 

para as mulheres e 35 bpm para os homens.  

As posturas adotadas durante o trabalho podem afetar o número de batimentos e, quanto 

maior for o esforço, estático ou dinâmico, maiores serão os valores de batimentos/minuto (op. 

cit., 1978).  

Um parâmetro de análise para estimar a frequência cardíaca ao longo de uma jornada de 

trabalho é o uso do Pulso de Trabalho (PT), definido como a diferença entre a frequência 

cardíaca média durante o trabalho e a frequência cardíaca de repouso, ou a frequência 

cardíaca média nos períodos de descanso para trabalhos intermitentes (alternância de tempo 

de trabalho com tempo de paradas ou de atividades mais leves) (Grandjean, 1982). 

Para efeito de interpretação das informações apresentadas, os valores de referência adotados 

para frequência cardíaca de indivíduos saudáveis variam entre 80 e 90 batimentos por minuto 

durante o repouso entre 90 e 110 bpm em atividades de menor exigência física no trabalho 

(Garg, 1978). 

Um método experimental foi adotado para realizar a observação sistemática da atividade, em 

especial atenção para monitorar a relação entre a atividade executada e a frequência cardíaca. 

Para este registro foi utilizado um medidor de batimento cardíaco na forma de um ‘relógio’ de 

pulso que tem por função registrar, via software (Fitbit®) os batimentos cardíacos no tempo 

de observação. Os dados armazenados são obtidos por meio do aplicativo por aproximação 

(Bluetooth) e transferido para uma planilha Excel, conforme detalhado na figura 1.  

Com estes procedimentos foram coletados os dados de frequencia cardíaca durante o tempo 

de observação de cada coleta. Simultaneamente, o pesquisador anotava informações em um 

diário de bordo para registrar as ocorrências durante o experimento. 

Figura 1 – Detalhamento de registro de frequência cardíaca 
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Fonte: O Autor (2017) 

2.3. Sistema de representação das atividades de trabalho e descanso 

A etapa seguinte do método foi estabelecer a correção entre a distribuição da frequência 

cardíaca com a atividade do colhedor observado. Para tal desenvolvemos um aplicativo, 

denominado PSPLabCitros® no qual o pesquisador registrava a atividade do colhedor em 

tempo real e sincronizado com o tempo do relógio conforme ilustrado na figura 2. 

As informações utilizadas no aplicativo foram: 

 Andar: até o bag (com sacola) ou do bag até a próxima atividade (sem peso); 

 Escada: pegar escada para realizar uma atividade (manusear), subir ou descer desta; 

 Colher: derriçando, atividade na escada, colhendo no chão, colhendo no barrado; 

 Outros: atividades complementares de arrumar bag e mudar de eito; 

 Pausa: toda atividade de parada no trabalho, podendo ser comendo, bebendo ou 

conversando/apenas parado. 

Figura 2 – Procedimento de registro de atividades 
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1º. Passo – registrar no aplicativo PSPLabCitros os dados do colhedor 

2º. Passo – Iniciar processo e em seguida iniciar 

registro de tempo com batimentos no relógio Fitbit

3º. Passo – iniciar registro de atividades 

no aplicativo PSPLabCitros

4º. Passo – para terminar o experimento, aciona  

aplicativo e o relógio Fitbit simultaneamente.

 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Os dados retirados do aplicativo PSPLabCitros® foram colocados em planilha Excel e 

agrupados com os dados retirados do aplicativo Fitbit®. Os foram sincronizados e puderam 

gerar uma planilha para cada coleta. 

 

 

3. Resultados e discussão 

3.1. Frequência cardíaca no decorrer da jornada de trabalho 

Foram selecionadas 13 coletas representativas de tempo com anotações de frequência cardíaca 

relacionadas com as atividades.  

Estas coletas foram realizadas de forma aleatória nas turmas e entre colhedores, respeitando-

se a aproximação de distribuição da população de colhedores a partir dos dados das fichas de 

admissão.  

Esta distribuição considerou idade, tempo de colheita e gênero. Peso e altura não 

apresentaram dispersão pelas fichas. O espectro ficou assim: idade entre 25 e 35 anos; tempo 

de colheita média de 4 anos e 80% de colhedores do sexo masculino.  
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A partir dos dados agrupados do Fitbit® e do aplicativo PSPLabCitros® foram extraídos 

gráficos de cada coleta por tipo de atividade, como no exemplo mostrado na figura 3.  

Figura 3 – Gráfico de frequências cardíacas 

 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Após estas compilações, os valores de cada amostra foram agrupados com as frequências 

cardíacas mínimas, médias e máximas e compuseram os gráficos de valores de médias 

ponderadas da frequência cardíaca, por tipo de atividade x tempo na atividade, para cada uma 

das coletas válidas.  

A seguir um conjunto de gráficos para as atividades que demandam mais tempo da jornada, 

ou seja, as atividades de colheita: colhendo na escada com sacola (Figura 4), colhendo no 

barrado (Figura 5), derriçando (Figura 6), colhendo no chão e levando sacola até o bag 

(Figura 7).  

Figura 4 – Média ponderada das frequências cardíacas: colhendo na escada  
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Fonte: O Autor (2017) 

 

De acordo com as respostas do questionário de percepção e corroborada pelo grupo foca, 

colher na escada associado com colher no barrado é o método preferido dos colhedores. No 

entanto, as condições específicas do pomar fazem com que este método não seja utilizado o 

tempo todo.  

Segundo relatos no grupo focal, no período da manhã é melhor derriçar e colher na escada e a 

tarde é melhor colher no barrado e colher no chão. 

Figura 5 – Média ponderada das frequências cardíacas: colhendo no barrado 

 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Em função do pomar onde foram realizados os experimentos a derriça mais usada foi na 

escada que implica em frequentes manuseios, subidas e descidas da escada, o que aumenta o 

esforço, explicando assim os valores altos de batimentos. 
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Figura 6 – Média ponderada das frequências cardíacas: Derriçando 

 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Figura 7 – Média ponderada das frequências cardíacas médias: Andando até o bag 

 

Fonte: O Autor (2017) 

 

Sobre as atividades de menor consumo energético, nas quais o colhedor não carrega peso, 

como bebendo, conversando, comendo, andando até o bag, etc.; verifica-se valores próximos 

da atividade de descanso. A titulo de exemplo, as frequencias cardíacas podem ser observadas 

na figura 8. 
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Figura 6 – Média ponderada das frequências cardíacas 

Fonte: O Autor (2017) 

 

3.2. Avaliação pelo método do pulso de trabalho (PT) 

A Figura 9 mostra o Pulso de Trabalho (PT) para os valores de batimento considerando o 

mínimo batimento no descanso e o valor médio durante o período de observação. Nesta 

situação, das 13 coletas, apenas 4 apresentaram valores de PT dentro do estipulado. A 

‘coleta4’ refere-se a uma pessoa do gênero feminino, para a qual o PT deveria ser menor que 

30 bpm.  Porém, como os colhedores alternam períodos de trabalho com descansos (tomar 

água, fazer lanche, tomar repositor hidroeletrolítico, almoço) e com atividades menos pesadas 

(arrumar bag, caminhar sem carga) é necessário verificar como se distribui o PT durante a 

execução de atividades de produção e nas atividades que exigem menos esforços. Para tal 

ponderou-se o tempo das atividades de produção e o tempo de descanso, durante o tempo total 

do experimento e foi extrapolada para a jornada de trabalho. 

Figura 9 – Pulso de trabalho da amostra selecionada 
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AMOSTRA
bpm- 

mínimo

média dos 

bpm
PT total

amostra1 81 138 57

amostra2 93 120 27

amostra3 67 128 61

amostra4 103 142 39

amostra5 70 119 49

amostra6 108 137 29

amostra7 72 134 62

amostra8 97 123 26

amostra9 84 139 55

amostra10 71 129 58

amostra11 73 130 57

amostra12 89 131 42

amostra13 84 112 28  

Fonte: O Autor (2017) 

 

Apenas em atividades de produção (colher, derriçar e carregar sacola cheia) a distribuição do 

PT, como mostrado na Figura 10, fica dentro do estabelecido para 9 das 13 coletas. 

 

Figura 10 – Distribuição de pulso de trabalho em atividades de produção 

AMOSTRA bpm- min bpm - med Pt trab

amostra1 95 138 43

amostra2 98 120 22

amostra3 97 128 31

amostra4 110 142 32

amostra5 96 119 23

amostra6 99 137 38

amostra7 104 134 30

amostra8 88 123 35

amostra9 91 139 48

amostra10 101 129 28

amostra11 92 130 38

amostra12 99 131 32

amostra13 90 112 22  

Fonte: O Autor (2017) 

 

Nas situações de descanso, Figura 11, como esperado, o PT de todas as amostras fica dentro 

do indicado pelo índice, inclusive o da ‘coleta 4’ com um dos menores valores. 

 

Figura 11 – Distribuição de pulso de trabalho em situações de descanso 
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AMOSTRA bpm- min bpm - med PT descanso

amostra1 81 85 4

amostra2 93 94 1

amostra3 67 81 14

amostra4 103 110 7

amostra5 70 82 12

amostra6 108 111 3

amostra7 72 81 9

amostra8 97 108 11

amostra9 84 91 7

amostra10 71 89 18

amostra11 73 90 17

amostra12 89 100 11

amostra13 84 95 11  

Fonte: O Autor (2017) 

 

 

3.3. Distribuição do tempo trabalho x descanso 

A jornada de trabalho do colhedor tem início, na fazenda, as 7:00hs com registro de ponto, 

desinfestação do ônibus e deslocamento até o setor de colheita. Em situações favoráveis, na 

fazenda estudada, o tempo mínimo de trajeto até a chegada ao ponto de colheita com os 

materiais de trabalho é de 30 minutos. Neste momento 72% dos colhedores comem parte da 

comida que trouxeram e o restante 28% fazem algum tipo de lanche. Tudo isto antes de iniciar 

o trabalho.  

Isto mostra uma distribuição onde 58% dos colhedores iniciam seu trabalho entre as 8:00hs e 

8:15hs e outros 20% as 7:40hs. Na validação com um grupo focal de colhedores, a tendência é 

de quem começa a trabalhar mais cedo, também termina sua jornada mais cedo.  

Desta forma, a jornada efetiva de trabalho para a maioria dos colhedores é de 8:30hs, 

contando o tempo de iniciar o trabalho até seu término de colher e até a chegada ao ônibus.  

Durante o dia de trabalho 90% deles fazem lanche uma ou duas vezes com duração de 5 a 15 

minutos cada. Estes intervalos para lanche, na maioria das vezes, ocorrem por ocasião da 

parada para tomar o ‘sudrat©’ (repositor hidroeletrolítico). Os horários preferidos para estes 

lanches são entre 9:00 hs e 10:00 hs no período da manhã entre 14:00hs e 15:00hs a tarde. 

Porém, quando perguntados sobre os melhores horários para estas pausas, a tendência é para 

as 10:00 hs pela manhã e as 14:00 hs a tarde. 

Entre as respostas no questionário o horário de almoço fica entre 11:30 hs e 12:00 hs, porém 

na reunião do grupo focal o horário preferido é entre 12:00hs e 13:00 hs. Quanto ao tempo de 
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refeição, 88% levam até 30 minutos, sendo que 52% responderam que levam exatos 30 

minutos comendo e descansam o restante do tempo até completar 01 hora. 

 

4. Conclusão 

Tendo iniciado o experimento com observações sistemáticas, acompanhando a jornada de 

trabalho de várias turmas de colhedores, foi possível conhecer melhor as situações de trabalho 

com suas variabilidades (da organização, da produção, do ambiente, dos colhedores) e as 

estratégias adotadas para regular a carga de trabalho visando manter o estado de saúde e a 

produtividade.  

Sempre é difícil estabelecer critérios precisos sobre a relação saúde e trabalho, em particular 

quando se trata de situações onde os trabalhadores mantém alguma autonomia sobre modo de 

trabalhar. 

Cálculo do tempo em relação ao tipo de atividade na jornada diária:  

 Início do trabalho as 8:00 hs; 

 Término ás 16:30 hs; 

 Tempo para pausas (lanches, sudrat) durante o trabalho: 2 x 15 minutos cada = 30 

minutos/jornada; 

 Tempo de micro pausas: (tomar água, conversar): 3 minutos a cada 20 minutos 

(média).  3 paradas/hora e 24 paradas/dia = 3 x 24 = 72 minutos/jornada; 

 Tempo de atividades leves (trocar de bag, trocar de rua ou árvore): 3 minutos a cada 

30 minutos  2 trocas/hora e 16 trocas/dia = 16 x 3 = 48 minutos/jornada; 

 Tempo de almoço = 60 minutos. (30 na refeição e 30 de descanso). Será considerado, 

para efeito de jornada de trabalho 8:30 hs, com a inclusão do tempo de almoço; 

 Tempo total com atividades de menos gasto calórico = 30 + 72 + 48 + 60 = 210 

minutos Total de 3 horas e 30 minutos por jornada de trabalho. 

 

Tempo efetivo de trabalho = 5 horas/jornada, onde o colhedor executa atividades de maior 

esforço físico.  
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Considerando que o gasto calórico para 8 horas/dia é de Max 2.000 Kcal/dia para 8:00 hs de 

trabalho (Astrand ,2006), em 5:00hs o gasto energético é de 1.250 Kcal/jornada. O que se 

deduz que o trabalho do colhedor é um trabalho moderadamente pesado.  

 

5. Considerações finais 

Conforme exposto neste texto, as condições para a ocorrência de pausas sejam formais ou 

informais, estão estabelecidas, mesmo que não haja uma uniformidade na sua distribuição, e 

são realizadas de acordo com as necessidades físicas e fisiológicas dos colhedores, mas em 

períodos de pico de produção, são determinadas pela empresa. Deve-se considerar que pela 

liberdade do colhedor em regular seu ritmo de trabalho e autonomia para realizar pequenas 

pausas informais e obrigado a fazer pausas regulares durante a jornada conclui-se que há, nas 

tarefas analisadas durante o experimento, uma regulação da carga de trabalho, com 

consequente regulação do gasto energético pelos colhedores. Porém não se descartam traços 

de fadiga e de trabalho severo, em momentos de pico de produção. 
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