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O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e possui uma das 

agriculturas mais produtivas do mundo. O setor também se caracteriza 

por condições de trabalho inadequadas com conseqüência para a 

saúde dos trabalhadores. A agricultura fammiliar, apesar de produzir 

em pequena escala, é apontada pelo CNPq, como responsável por 

cerca de 40% da produção agrícola do Brasil. Além disso, é 

considerada como um setor estratégico face sua capacidade de gerar 

divisas, trabalho, renda, inclusão social de pessoas com baixo nível de 

escolaridade, produzir alimentos voltados para o consumo interno, 

inclusive para a subsistência e colaborando para a manutenção das 

populações nas áreas rurais. Este trabalho apresenta resultados 

preliminares de uma pesquisa, fundamentada nos conceitos e métodos 

da ergonomia, utilizando ação conversacional e observações situadas, 

realizada no Projeto de Irrigação Pública Estadual de Alcaçuz 

implantado em 1988 no município de Nísia Floresta-RN, onde estão 

assentadas 120 famílias de agricultores, provenientes, em sua maioria, 

de áreas de clima semi-árido do interior do Estado. O artigo 

apresentada uma síntese das atividades realizadas pelos agricultores 

do projeto, relacionando-as com os fatores de riscos envolvidos nesta 

atividade e as melhorias relacionadas à qualidade de vida dos 

envolvidos. A discussão a respeito da qualidade de vida no meio rural 

deve ocupar espaço na temática de novos modelos produtivo 

sustentáveis na agricultura familiar. 
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1. Introdução  

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos e possui uma das agriculturas mais 
produtivas do mundo. Segundo dados da CNPq, a agricultura familiar é responsável por cerca 
de 40% de toda a produção agrícola do Brasil, além de ser considerado um setor estratégico 
para o desenvolvimento do país por sua capacidade de gerar divisas, trabalho e renda, 
colaborando para a manutenção da qualidade de vida das populações nas áreas rurais e sendo 
relevante na produção de alimentos voltados ao consumo interno, inclusive para subsistência.  

Há uma enorme necessidade de pesquisa remetendo à área de saúde dos trabalhadores 
agrícolas devido à grande variabilidade das situações de trabalho na agricultura. Da pequena 
produção familiar de subsistência aos complexos agroindustriais, verifica-se um grande leque 
de condições tecnológicas e organizacionais que inviabiliza qualquer tentativa de 
generalização. Os trabalhadores geralmente não possuem um posto definido de trabalho e o 
conjunto de tarefas que eles executam é muito variável. Essa realidade gera dificuldades 
quanto ao aprofundamento das investigações e aplicações ergonômicas nos setores agrícolas. 
A complexidade desse sistema produtivo interfere no levantamento das variáveis e muitos 
problemas relacionados à saúde destes trabalhadores são negligenciados, gerando doenças 
ocupacionais e conseqüências sociais como o êxodo rural.  

A Organização Mundial de Saúde aponta a atividade agrícola como uma das categorias 
laborais mais perigosas e insalubres. Segundo a Organização Internacional do Trabalho – 
OIT, a agricultura está entre as atividades laborais que mais matam. O trabalho é realizado 
sob as mais diferentes condições ambientais, envolve operações com máquinas e 
equipamentos, nem sempre dotados dos necessários dispositivos de segurança, as jornadas são 
intensas, as tarefas demandam elevada exigência energética e muscular, além de em muitos 
casos não haver distinção entre o ambiente familiar e de trabalho. Faz-se pertinente, portanto, 
que a saúde ocupacional dos trabalhadores rurais seja abordada com maior atenção pela 
medicina do trabalho, pois há uma dependência da humanidade com essa classe de 
trabalhadores a qual é a responsável por uma parte importante da produção dos produtos que 
garantem a sobrevivência do homem. 

Uma síntese da realidade agrícola e algumas das situações de trabalho desse sistema produtivo 
puderam ser observadas no município de Nísia Floresta, RN, onde se encontra o Projeto de 
Irrigação Pública Estadual Alcaçuz. O teor do artigo surgiu da necessidade de estudos 
direcionados à saúde ocupacional dos agricultores e da importância do Projeto na melhoria da 
qualidade de vida dos seus assentados. 

2. Referencial Teórico 

2.1. Ergonomia 

De acordo com a definição Associação Internacional de Ergonomia (IEA, 2000), a ergonomia 
(ou Fatores Humanos) é a disciplina científica que trata da compreensão das interações entre 
os seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que aplica teorias, 
princípios, dados e métodos, a projetos que visam otimizar o bem estar humano e a 
performance global dos sistemas. 
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Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO, 2000), a ergonomia objetiva 
modificar os sistemas de trabalho para adequar as atividades nele existentes às características, 
habilidades e limitações das pessoas com vistas ao seu desempenho eficiente, confortável e 
seguro.  

A ergonomia pode cumprir tanto o papel de ferramenta de diagnóstico (através da aplicação 
da metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho - AET), como o de disciplina de projeto 
(onde intervém tecnicamente no espaço de trabalho para atenuar as dificuldades 
diagnosticadas no cumprimento das tarefas).  

De acordo com Abrahão F.R, a aplicação da AET nas situações de trabalho da agricultura, 
ancorada no trinômio demanda – tarefa – atividade, enfatiza não só a análise dos fatores 
físicos / ambientais do espaço de trabalho, geradores de dificuldades, mas também dos fatores 
organizacionais (prescrições, divisão de tarefas, ritmos, hierarquias, etc.), muitas vezes os 
mais relevantes. Nas análises sócio-econômicas das explorações agrícolas, a organização do 
trabalho também é um fator relevante. De forma mais geral, a redução do trabalho penoso na 
agricultura, pela via do diagnóstico e da intervenção técnica Ergonômica, contempla o próprio 
tema da sustentabilidade da exploração agrícola. Em muitos casos, os critérios exclusivos de 
eficiência e eficácia de um sistema de produção podem não ser aceitáveis à luz da Ergonomia 
já que certas formas de organização do trabalho, julgadas “eficientes e eficazes” num 
determinado momento, se traduzem por efeitos desfavoráveis à saúde do trabalhador. 

2.2. Biomecânica Ocupacional 

O conceito de biomecânica segundo Settineri (1988), considerada o estudo da anatomia, 
fisiologia e mecânica do movimento do ser humano e de seus segmentos corporais. 

Segundo Iida (1990), na biomecânica ocupacional são focadas as análises das posturas 
corporais no trabalho e à aplicação de forças durante a realização das atividades laborais, 
sendo que à inadequação dos postos de trabalho geram tensões musculares, algias e cansaço. 
Muitas medidas simples de orientação ao trabalho e/ou mudanças adaptativas do posto de 
trabalho resolvem ou amenizam os problemas. Em outros casos, a solução é mais complexa. 
Para o mesmo autor, na biomecânica ocupacional são considerados os trabalhos estáticos e 
dinâmicos, sendo que o trabalho estático é aquele que exige contração contínua de alguns 
músculos para manter uma determinada posição e o trabalho dinâmico é aquele que permite 
contrações e relaxamento alternados dos músculos. Na biomecânica ocupacional consideram-
se também as posturas do corpo. Durante a jornada de trabalho um trabalhador pode assumir 
centenas de posturas diferentes. Em cada postura diferente são acionados diferentes grupos 
musculares. Essas posturas devem ser analisadas para que sejam identificados os riscos de 
lesões músculo esquelética dos trabalhadores. 

2.3. Análise Ergonômica do Trabalho 

A Análise Ergonômica do Trabalho é um modelo metodológico de intervenção que possibilita 
compreender os determinantes das situações de trabalho. Para tanto, tem como pressuposto 
básico a distinção entre o trabalho prescrito, comumente denominado tarefa, e o trabalho real, 
aquele efetivamente realizado pelo trabalhador, inserido em um contexto específico para 
atingir os objetivos prescritos pela tarefa. A esse “fazer”, chamamos atividade (ABRAHÃO et 
al,1999). 

ABRAHÃO et al (1999) ressalta ainda que a AET é permeada por várias fases e tem como fio 
condutor a dialética entre análise da demanda e análise da atividade. Seu ponto de partida é 
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uma demanda inicial que reflete um problema, buscando esclarecer esta demanda, com vistas 
a propor formas de intervenção. A partir desse esclarecimento, procura aprofundar alguns 
aspectos para uma melhor compreensão do contexto no qual se insere o trabalho, ou seja, a 
tecnologia e a organização (o cenário em que se desenvolvem as atividades). Com esses 
dados, chega-se, então, à fase operacional – a análise ergonômica da atividade –, que tem 
como objetivo a análise das exigências e condições reais da atividade e das funções 
efetivamente utilizadas pelos trabalhadores na realização de suas tarefas (LAVILLE, 1977), 
permitindo a interrogação com substância da demanda inicial. Assim, embora a AET busque 
situar a atividade dentro de um contexto maior, o da organização, ela é essencialmente 
centrada na observação da atividade que se realiza com base na tarefa prescrita. 

Um dos grandes méritos da AET consiste em estar voltada para as situações reais de trabalho, 
analisando este não somente em termos dos movimentos, dos gestos, mas também nos seus 
aspectos psicológicos e cognitivos – por exemplo, como raciocina o trabalhador, como é seu 
processo de tomada de decisão etc. 

3. Objetivos 

Diante da preocupação e necessidade de um estudo direcionado à saúde ocupacional dos 
trabalhadores rurais, o objetivo do presente artigo é desenvolver um estudo fundamentado na 
ergonomia junto aos agricultores da comunidade de assentamento de Alcaçuz, investigando 
alguns dos fatores socioeconômicos, demográficos, individuais, familiares e ocupacionais aos 
quais estão submetidos. Sendo assim possível propor medidas ergonômicas que garantam a 
redução ou eliminação dos riscos causadores de possíveis doenças músculos esqueléticas. 

Nesse artigo será apresentada uma síntese das atividades realizadas no Projeto de Irrigação 
Publica Estadual Alcaçuz, relacionando-as com os fatores de riscos envolvidos na sua 
execução. Além de avaliar a relação de fatores como motivação e satisfação no trabalho. 

4. Metodologia 

O estudo foi realizado na zona rural de Nísia Floresta, RN, município de pequeno porte do 
Nordeste do Brasil onde, segundo dados do IBGE no ano de 2000, cerca de 54,6% dos 19.040 
habitantes residem na zona rural. É neste município onde o Projeto de Irrigação Pública 
Estadual Alcaçuz está instalado. 

O trabalho de campo contou com a participação do coordenador do Projeto e de agricultores 
participantes do projeto. Utilizou-se métodos interacionais, ações conversacionais, entrevistas 
e verbalizações junto aos interlocutores.  

Os aspectos técnicos do projeto foram obtidos através da ação conversacionais e de 
entrevistas junto ao coordenador do projeto. 

Foram realizadas entrevistas individuais com cinco agricultores que se encontravam nas suas 
propriedades, aplicando-se um formulário semi-estruturado, composto por vinte e sete 
questões, sendo as respostas dos entrevistados, transcritas para os formulários pelo 
entrevistador. O roteiro abordou aspectos relativos ao sexo, idade, grau de instrução, renda, 
número de filhos que estudam ou trabalham na agricultura e número de agricultores que 
herdaram a profissão de seus pais, para traçar o perfil socioeconômico do grupo estudado. 
Quanto à vida profissional dos entrevistados, questões como tempo de profissão, atividade 
noturna, jornada diária de trabalho, realização de atividade laboral paralela, uso de 
equipamentos de proteção e nível de esforço despendido nas diversas etapas do cultivo, foram 
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levantadas para a caracterização efetiva da atividade. A satisfação e motivação no trabalho 
foram aferidas a partir de um escore composto por perguntas do tipo gosta do que faz, 
sensação de cansaço excessivo após o trabalho, insônia, desmotivação para o trabalho, 
irritabilidade sem motivo aparente e depressão. Ainda puderam ser registradas queixas de 
agravo à saúde, necessidades de atendimentos médicos, consciência do agricultor dos riscos 
envolvidos na sua atividade, ocorrência de acidentes de trabalho e a utilização de tratamentos 
populares.  

As situações de trabalho foram observadas e registradas através de fotos. As posturas críticas 
nas etapas do cultivo com maior número de queixas de dores músculo esquelética, foram 
analisadas através da aplicação dos métodos OWAS (Ovako Workimg Posture Analysing 
System) e REBA (Rapide Entire Body Assessment).  

A última etapa do estudo pode ser resumida pela análise dos dados obtidos e elaboração de 
propostas de medidas para melhoria das condições de trabalho e conseqüentemente da saúde 
dos agricultores, lhes proporcionando maior satisfação e segurança. 

4. Estudo de caso 

4.1 Caracterização do local de estudo: Projeto Alcaçuz 

Localizado às margens da Lagoa de Alcaçuz, distante 21km da capital Natal, está o Projeto de 
Irrigação Pública Estadual Alcaçuz, com uma área total de 378,5ha, das quais 110ha são 
irrigados por aspersão convencional, 130ha são áreas de sequeiro e o restante é área de 
preservação ambiental. 

 

 
Figura 1 – Imagem de uma das propriedades do Projeto Alcaçuz: cultivo irrigado de feijão 

 
O Projeto surgiu em 29 de Março de 1988, a partir da parceria do Governo do Estado com a 
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Norte – FETARN, que se 
mobilizaram para assentar, inicialmente, 47 famílias selecionadas através de uma avaliação 
minuciosa com o intuito de beneficiar aqueles trabalhadores que se encaixavam perfeitamente 
no perfil desejado pelo Projeto. Para serem beneficiados, os trabalhadores não poderiam 
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possuir terras (critério exclusivo). Outros critérios considerados na avaliação: estado civil 
(casados), número de filhos, serem agricultores ou se identificarem com a atividade. 

Cada família recebeu o título definitivo de 5ha de terra (2ha irrigados e 3ha de sequeiro) e 
uma pequena casa numa vila que fica a 2km de suas plantações (Figuras 1,2 e 3). Nesta vila, o 
Governo estabeleceu uma infra-estrutura que conta com posto de saúde, escola, jardim de 
infância, igreja, água encanada, energia elétrica e transporte escolar gratuito. Nas 
propriedades destinadas ao cultivo foram instalados poços que captam água do subsolo para 
ser utilizada na irrigação, motivo de satisfação de todos que ali trabalham. 

Atualmente 120 famílias participam do Projeto Alcaçuz. São cerca de 550 pessoas morando e 
dependendo diretamente do que ali se produz. As culturas exploradas estão assim distribuídas: 
goiaba – 50 ha; coco – 30 ha; culturas de ciclo curto como feijão, melancia, jerimum, 
macaxeira, batata-doce e outras estão representando o restante da área, com 30 ha. 

 

 

 
Figura 2 – Vila do Projeto 

 
Figura 3 – Residências dos integrantes do Projeto  

 

Desde a criação do Projeto Alcaçuz, há um acompanhamento das atividades agrícolas 
realizadas pelos trabalhadores, para promover um funcionamento dinâmico e assistencial aos 
assentados. Esse acompanhamento é feito pelo coordenador do Projeto, agrônomo e 
funcionário do Governo do Estado do Rio Grande do Norte lotado na Secretária da 
Agricultura, que além do acompanhamento das atividades agrícolas, faz a intermediação entre 
o Governo do Estado e o Projeto Alcaçuz, apresentando, inclusive, as necessidades dos 
assentados para obter subsídios e desenvolvimento para a comunidade. A partir destas 
intermediações algumas melhorias foram implementadas, como por exemplo, a aquisição do 
trator para o projeto e de todos os equipamentos necessários para irrigação de cada 
propriedade.     

A Associação dos Produtores Agrícolas do Projeto Alcaçuz, organizada pelos assentados têm 
como objetivos promover o desenvolvimento comunitário através da realização de obras e 
melhoramentos com recursos próprios ou obtidos por doação ou empréstimos, administrar o 
sistema de irrigação da área e proporcionar aos associados, atividades culturais, desportivas e 
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assistenciais diretamente ou através de instituições, segundo consta no estatuto registrado em 
cartório no ano de 1989. 

Como os trabalhadores da agricultura estão constantemente expostos a inúmeros agentes 
físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos (máquinas, implementos, ferramentas 
manuais, agrotóxicos, ectoparasiticidas, animais peçonhentos), que podem causar acidentes 
e/ou doenças ocupacionais, os agricultores inseridos no Projeto receberam um treinamento, 
patrocinado pelo Governo do Estado, ministrado por dois profissionais da área da agricultura. 
O curso de preparação foi dividido em duas etapas, cada uma com uma semana de duração. 
Na primeira semana, informações sobre como conduzir cada tipo de cultura no decorrer das 
diversas etapas do plantio foram transmitidas aos trabalhadores. A segunda etapa forneceu 
orientações para o manejo adequado das máquinas, ferramentas manuais e mais 
especificamente do uso de agrotóxicos, demonstrando a importância dos equipamentos de 
proteção na vida desses trabalhadores. 

4.2. Estudo da população 

Para o Estudo da População foi realizada uma pesquisa descritiva a fim de procurar conhecer 
aspectos gerais da situação de trabalho na agricultura. A amostra foi classificada como não – 
probabilística intencional uma vez que os sujeitos – tipos escolhidos representam a realidade 
típica de todos os integrantes daquela população. 

Foram entrevistados cinco agricultores utilizando-se roteiro com questões abertas e fechadas. 
Todos os agricultores são do sexo masculino, em uma faixa etária entre 32 e 62 anos, casados 
e têm filhos. O tempo de profissão dos mesmos varia entre 15 e 54 anos, sendo dez horas a 
jornada média de trabalho diária de todos os agricultores. Todos declararam utilizar os 
seguintes equipamentos de proteção individual (EPI´s): botas, bonés ou chapéus de abas, 
roupas de mangas compridas, máscaras, óculos solar e luvas, sendo estes três últimos citados 
utilizados apenas na atividade de pulverização. Dentre os cinco agricultores entrevistados, 
apenas um deles declarou ter sofrido acidente de trabalho, no caso, uma picada de escorpião 
no dedo. O membro teve a sintomática de dormência durante um mês, o acidentado não 
procurou ajuda médica, o caso não evoluiu e o tratamento utilizado foi o cultural “rolo de 
fumo”. A renda mensal dos entrevistados varia entre R$ 400,00 e R$ 800,00. A etapa do 
cultivo considerada mais pesada foi a de Capinar enquanto que a mais leve foi a Colheita. 
Todos alegam cansaço excessivo após a jornada, com dores lombares e nas pernas. 

4.3. Processo produtivo 

O modelo agrícola ao qual estão inseridos esses trabalhadores rurais em estudo divide o 
processo produtivo em quatro etapas, dentre a preparação do solo, o plantio, os tratos culturais 
e a colheita. Os agricultores são responsáveis por todas as etapas da produção, comportando-
se assim como produtor, quanto à elaboração dos insumos (ferramentas, utensílios) e o 
responsável pelo processo de transformação das sementes em plantas, e mediador, na hora que 
comercializa seus produtos. 

No processo produtivo, os recursos transformados são as sementes e/ou mudas, que 
inicialmente passam por um processo de seleção; e os recursos transformadores são as 
ferramentas como enxada, foice, trato, gancho (em alguns casos, como, na colheita de 
goiaba), facão e alicate, que são utilizadas em quase todas as etapas, além do trator com 
grades hidráulicas e o pulverizador atomizador costal, máquinas estas empregadas 
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respectivamente no preparo do solo e na pulverização. E ainda o recurso da irrigação, onde a 
água torna-se fator decisivo no desempenho do processo. 

4.3.1 Preparo do solo 

Nesta fase, os agricultores do Projeto Alcaçuz revolvem a terra para promover a aeração do 
solo através de operações tratorizadas. Apenas um dos entrevistados, quando questionado 
sobre o preparo do solo, afirmou não utilizar tratores ou qualquer atividade mecânica, 
preparando o solo através da capina manual. 

O trabalho com o trator agrícola é bastante árduo, porque o tratorista está sujeito a ruídos, 
vibrações, poeira, calor, intempéries e monotonia. A realização de movimentos com a coluna 
lombar e cervical para supervisão do implemento grade hidráulica, acoplado na traseira do 
trator, acaba acarretando certo grau de desconforto para esses trabalhadores. 

4.3.2 Plantio 

Esta etapa inicia com a inspeção das sementes e/ou das mudas pelos agricultores, que devido 
à experiência acumulada através de vários anos de trabalho na atividade, avaliam e 
selecionam-nas a olho nu conforme seus aspectos e grau de qualidade, evitando assim a 
mistura de sementes de espécies diferentes e o plantio de plantas doentes.  

Para execução da tarefa de plantar, o agricultor emprega o uso da ferramenta enxada e dos 
seus próprios pés para o plantio. Com a enxada é feita a abertura das covas, onde são 
manualmente colocados adubos químicos e orgânicos (esterco de animais) e posteriormente, 
as sementes ou mudas já selecionadas. Essa primeira integração de nutrientes no solo é 
chamada adubação de fundação. Fazendo uso dos pés, a terra é empurrada de volta cobrindo 
as covas. O alto grau de desconforto associado à essa etapa é determinado pela utilização da 
enxada, que necessita da aplicação de forças, flexão da coluna, flexão com rotação da coluna 
e movimentos repetitivos levando ao cansaço durante e após a realização da atividade e a 
fadiga muscular. 

Durante a realização da adubação de fundação não foi observado o uso de luvas e/ou máscaras 
pelos agricultores para evitar a contaminação pela uréia e NPK (nitrogênio, fósforo e 
potássio) que podem acarretar sérios danos à saúde destes trabalhadores. As intoxicações por 
fosfatos se caracterizam por hipocalcemia, enquanto as causadas por sais de potássio 
provocam ulceração da mucosa gástrica, hemorragia, perfuração intestinal etc. Os nitratos, 
uma vez no organismo, se transformam em nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas 
(SILVA, 2005). 

4.3.3 Tratos culturais 

Essa etapa inicia após o nascimento da planta e permanece por todo o ciclo da cultura. Ela 
subdivide-se nos tratos de capina, poda de condução e formação, adubações e aplicações de 
agrotóxicos por meio da pulverização. As podas de condução e formação compreendem a 
limpeza e eliminação de ramos secos e ervas daninhas. 

A alta freqüência de flexões do tronco, flexões com rotação do tronco, associadas aos 
repetitivos movimentos dos membros superiores na condução da enxada, aliados a uma 
jornada média de oito horas por dia, justifica a indicação, por parte dos agricultores 
entrevistados, desta atividade como sendo a que mais exige esforços físicos. As posturas 
adotadas pelos agricultores durante a jornada de trabalho representam um agravante direto à 
coluna vertebral. 
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Para a tarefa de pulverização, os trabalhadores empregam técnicas manuais através de um 
pulverizador atomizador costal com capacidade para vinte litros. Inicialmente, dilui-se o 
agrotóxico com água dentro do pulverizador e, em seguida, o trabalhador coloca-o na região 
dorsal e passa a pulverizar a plantação. Com a mão direita segura a mangueira do 
pulverizador, direcionando o jato para a área a ser atingida através de movimentos de 
flexão/extensão, adução/abdução, envolvendo ombro, braço, antebraço, cotovelo e punho 
tanto na vertical como horizontal. A mão esquerda segura o dispositivo que impulsiona a 
saída do líquido, realizando movimentos de flexão e extensão do braço (Figura 4).  

 
Figura 4 – Pulverização com o auxílio de equipamento 

 
A exposição aos produtos químicos para controle de pragas da lavoura compromete a saúde 
dos trabalhadores. Os riscos dessa atividade estão associados, principalmente, ao transporte de 
carga por toda área de cultivo irrigado, movimentações dos membros superiores (riscos 
ergonômicos), ao manejo de agrotóxicos (riscos químicos), exposições a radiação solar 
(físicos). 

Os agrotóxicos são produtos químicos usados para matar plantas daninhas, insetos ou fungos, 
mas também, um dos principais responsáveis pelas doenças ocupacionais no campo. A ação 
dessas substâncias químicas no organismo humano geralmente é lenta e demora alguns anos 
para se manifestar, porém o seu contato quer através da pele, como pelas vias respiratórias e 
digestivas podem acarretar doenças como câncer e dermatoses. Observamos a não utilização 
dos EPI’s (Figura 4) recomendados, apesar de alguns agricultores terem, em suas entrevistas, 
mencionado o uso de mascaras, óculos e luvas na pulverização. Outro agravante é que os 
agricultores do Projeto costumam manejar os agrotóxicos durante o dia, quando o calor é 
intenso e por isso, os poros da pele se encontram dilatados e mais expostos a uma possível 
absorção.  

4.3.4 Colheita 

A colheita de frutas, por exemplo, inicia com a atividade cognitiva de selecionar as frutas que 
estão no ponto ideal de desenvolvimento, seguida pelo colhimento da própria fruta. É 
considerada pelos trabalhadores como uma tarefa leve, e com pouco grau de desconforto, 
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apesar de ter sido observado que na maioria dos casos eles olham para cima, inclinando a 
cabeça para trás, realizando certa sobrecarga nos seus ombros quando levantam os braços em 
direção a alcançar as frutas. E, para apanhar a fruta em posição mais baixa, precisem inclinar-
se para baixo, flexionando a coluna. Muitos desses agricultores, para amenizar os esforços, 
utilizam ganchos para pegar as frutas que estão nas árvores ou que caíram no chão. 

As frutas são depositadas em contentores, que em seguida serão colocados em carroças ou 
caminhonetes para seguirem até o local de comercialização. A colheita é considerada, pelos 
agricultores entrevistados, a atividade mais prazerosa do processo produtivo, pois nesta etapa 
os trabalhadores rurais contam com a ajuda de seus filhos e esposas e por se tratar da 
atividade onde estão “colhendo os frutos” do seu trabalho. 

5. Condições de trabalho e análise da postura 

Em relação às condições de trabalho, os agricultores do Projeto Alcaçuz normalmente 
realizam suas atividades seis dias por semana, das 7:00h às 17:00h, sob altas temperaturas e 
expostos a radiação solar. A atividade é realizada em ambiente externo e, as características 
climáticas da região são diferentes daquelas recomendadas como ideais pela Organização 
Internacional do Trabalho, que ficam entre 20ºC e 25ºC. Nas condições em que as atividades 
são realizadas, o rendimento, a velocidade do trabalho e o grau de concentração tende a 
diminuir e a freqüência de erros e acidentes tende a aumentar significativamente. A exposição 
às radiações solares por longos períodos, sem observar pausas e as reposições calóricas e 
hídricas necessárias, pode desencadear uma série de problemas de saúde, tais como cãibras, 
síncopes, exaustão por calor, envelhecimento precoce e câncer de pele (IIDA, 2002).  

A Figura 5 mostra um tipo de lesão chamada ceratose solar causada pela fotoexposição e 
identificada no agricultor do Projeto por ume estudante da área de saúde. Essas lesões, se não 
tratadas, podem evoluir e gerar um câncer de pele em médio prazo. 

Figura 5 - Agricultor com ceratose solar 

 
Nesta pesquisa foi realizada avaliação postural, através dos métodos OWAS (Ovako 
Workimg Posture Analysing System) e REBA (Rapide Entire Body Assessment), às posturas 
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com maiores queixas de dores músculo esqueléticas dos agricultores. Para isso, foi necessário 
observar a atividades, registrando posturas características, através de fotografias e estimar a 
duração das atividades e as forças exercidas. 

O método OWAS é um sistema de análise e classificação das posturas de trabalho objetivando 
mudanças nos métodos de trabalho conduzindo às melhores posturas. O sistema baseia-se em 
analisar determinadas atividades em intervalos variáveis ou constantes observando-se a 
freqüência e o tempo despendido em cada postura. Durante a observação são consideradas as 
posturas relacionadas às costas, braços, pernas, ao uso de força e a fase da atividade que está 
sendo observada. O método avalia as posturas classificando-as em quatro grupos de 
recomendações para ações corretivas em diferentes escala de tempo. 

O método REBA é um instrumento que foi proposto para avaliar o risco de se desenvolver 
lesão músculo esquelética a partir da avaliação da postura. A análise postural realizada por 
este método envolve seis segmentos corporais, sendo eles, tronco, pescoço, pernas, braços, 
antebraços e punhos. As angulações dos membros são levadas em consideração bem como a 
carga, a força de aderência e análise superficial da atividade. Assim como o método OWAS, a 
análise conjunta destas informações permite concluir sobre um nível de ação em relação à 
postura analisada, que varia desde “não necessária” até de “atuação imediata”. 

A aplicação dos métodos neste presente estudo foi realizada para as posturas adotadas pelos 
agricultores na etapa do cultivo, atividade de capinar, onde ocorre o trato com o instrumento 
enxada, pois é no ato de Capinar que ocorrem as maiores queixas com relação a dores 
lombares e nas pernas. 

Analisando as posturas adotadas na etapa de cultivo, atividade de capinar, selecionamos as 
figuras 6 e 7 como representativas. Na Figura 6, operador capinando, o agricultor mantém 
suas pernas flexionadas, tronco inclinado e torcido e movimentos de flexão e extensão de 
braços na condução da enxada. Na figura 6, o operador esta realizando outras atividades tais 
como arrancar ervas daninhas, onde observa-se acentuada flexão da coluna vertebral. Esta 
atividade (figura 7) é realizada de forma intercalada a atividade de capinar com a enxada 
(figura6) com pequena duração e média freqüência, 

 

 
Figura 6 - Agricultor capinando 

 

Figura 7 - Agricultor Capinando – arrancando ervas 
daninhas 
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De acordo com o método de classificação OWAS, a posição inclinada e torcida do dorso, 
deve merecer atenção a curto prazo (Classe 3), quando a permanência nesta estiver acima de 
30% e abaixo de 70% da jornada e atenção imediata quando a permanência for acima de 70% 
do tempo da jornada.  

Os resultados preliminares de análise postural desta atividade, utilizando-se o método REBA, 
pontuação 7, classificada no limite superior do nível de risco médio, indicando a necessidade 
de ações de intervenção nas referidas situações de trabalho.  

A partir do levantamento e análise de dados das entrevistas, observação em campo e análise 
das posturas críticas através dos métodos OWAS e REBA, sugere-se que os riscos a que estão 
submetidos os trabalhadores rurais do Projeto estejam associados à posturas inadequadas e 
movimentos repetitivos durante a realização das atividades de preparo do solo, plantio e tratos 
culturais, que podem indicar futuros problemas com relação à saúde destes trabalhadores. 
Estas atividades são as que apresentaram queixas mais freqüentes e também as que abosrvem 
maior parte da jornada de trabalho. A associação entre posturas inadequadas e repetitivas é 
considerada como risco de lesões ao sistema músculo-esquelético. 

Diante de todas as análises que foram expostas, é possível inferir que a produtividade destes 
trabalhadores tende a reduzir. No entanto, é relevante ressaltar a grande motivação que os 
agricultores do Projeto Alcaçuz externaram, podendo ser este o ponto de compensação para os 
problemas biomecânicos e a explicação para a superação dos limites impostos a saúde 
corporal. 

6. Melhorias 

Tendo como base todo o estudo explanado anteriormente, algumas oportunidades de melhoria 
podem ser sugeridas: 

Aperfeiçoar o treinamento que foi oferecido, uma vez que o mesmo ministrado apenas por 
profissionais da agricultura em período curto, e promovê-lo através de um programa de 
capacitação integral continuada com uma equipe interdisciplinar, incluindo ergonomistas, 
engenheiros de segurança, médicos do trabalho e engenheiros de produção, além dos 
profissionais da área de agronomia. 

O programa, que deve ser formulado considerando as questões antropotecnológicas, deve 
conter palestras e treinamentos práticos com conceitos básicos da ergonomia, orientações a 
respeito de jornadas diárias de trabalho, pausas durante o trabalho, fisiologia do trabalho 
(movimentos repetitivos, levantamento e manuseio de carga, posturas adequadas para 
levantamento e manuseio de carga), exercícios de alongamentos musculares a serem 
realizados no início da jornada diária, durante as pausas e no final da jornada de trabalho 
diário, além, das abordagens relacionadas aos riscos físicos, químicos, biológicos e mecânicos 
existentes. Tal formulação requer o desenvolvimento de uma análise ergonômica do trabalho.  

É interessante, por exemplo, orientar aos agricultores a levarem para o trabalho realizado em 
campo recipientes com água potável para uso ao longo da jornada de modo a induzi-los a se 
re-hidratarem, fazendo pausas com freqüência. Além da hidratação, as pausas terão serventia 
também para amenizar a fatiga com um mínimo de relaxamento muscular, mesmo que sejam 
pausas de curta duração, porém com elevada freqüência. 

No que se refere aos EPI’s, apesar dos agricultores declararem utilizar luvas, máscaras e 
óculos na pulverização das plantações, observou-se que tal situação não é freqüentes. Além 
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disso, na etapa de adubação, por exemplo, esses equipamentos também são indispensáveis. A 
máscara facial para evitar a contaminação pela uréia e NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), e 
as luvas devem ser usadas durante o manuseio dos produtos para adubação da terra, além de 
vestimenta adequada para tal. Sendo assim, as ações de treinamento e conscientização devem 
ser intensificadas, envolvendo não apenas os agricultores, mas as suas famílias, que poderão 
estar conscientes e exercendo o importante papel de controle.  

Diante das queixas de dores na região lombar e nas pernas dos agricultores e os resultados da 
análise postural do presente trabalho, torna-se necessário uma intervenção ergonômica mais 
integrada.  

Face ao baixo índice de busca de auxílio médico e a presença de riscos a saúde dos 
agricultores, sugere-se visitas do médico do posto de saúde nas casas dos trabalhadores e nos 
seus locais de trabalho para encaminhar recomendações específicas e tratamento individual 
adequado. 

7. Considerações Finais 

As dificuldades envolvidas com o trabalho agrícola são inúmeras. As atividades em geral são 
árduas, executadas em posturas inadequadas, exercendo freqüentemente grandes forças 
musculares, em ambientes desfavoráveis, sob exposição direta ao sol, ventos e chuvas. Além 
disso, seus resultados em termos de qualidade e produtividade são imprevisíveis, pois são 
dependentes das condições climáticas não controladas pelo homem. Apesar disso, no 
comportamento dos agricultores analisados existe “algo” que pode ser chamado de ânimo, 
determinação, “garra”, vontade ou motivação. 

Não se pode observar diretamente a motivação, mas os seus efeitos podem ser medidos 
indiretamente. De acordo com Iida (2005), um trabalhador motivado ou satisfeito produz mais 
e melhor. Sofre menos os efeitos da monotonia e da fadiga. Estes, segundo Iida (2005), 
tendem a adotar comportamentos mais seguros e são mais produtivos. Sendo assim, a 
motivação dos agricultores do Projeto Alcaçuz, pode e deve ser aproveitada para a 
implantação de métodos de trabalho mais seguros, pois, provavelmente, estarão mais 
suscetíveis de absorver e adotar os conhecimentos. 

A necessidade da aplicação da ergonomia no meio rural é uma necessidade para toda a 
sociedade face a necessidade de produção de alimentos cada vez a níveis maiores. A partir de 
levantamentos de dados de cada população e cada situação de trabalho específica, poderão ser 
obtidos resultados relacionados a qualidade de vida dos trabalhadores e, conseqüentemente, a 
produtividade e qualidade dos produtos e, a sustentabilidade das comunidades rurais. O 
aumento da produtividade não deve estar associado presença de riscos a saúde do agricultor.  

A importância maior do Projeto Alcaçuz está na sua capacidade de transformar a realidade de 
agricultores, que em sua maioria, residiam no interior do Rio Grande do Norte, em uma região 
de clima semi-árido, marcado por longos períodos de seca, e oferecer-lhes uma oportunidade 
de vida mais digna. Com terras e casas próprias, faixa salarial acima do salário mínimo 
estabelecido e ainda promovendo a subsistência de suas famílias, esses agricultores mostram-
se a cada dia mais motivados para desenvolver suas atividades. 

Torna-se fundamental garantir a permanência dos trabalhadores rurais e suas famílias na 
atividade, devendo-se para isso, proporcionar melhores condições de trabalho e de vida no 
campo. Visto por esse ângulo, a discussão de temáticas que abordem a qualidade de vida no 
meio rural ocupa papel central na adoção de um novo modelo produtivo e sustentável. 
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