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RESUMO 

CIOTTA, Daniele. Mapeamento ergonômico da função eletricista, na Companhia 
Paranaense de Energia – Copel, Divisão de Manutenção Norte. 2016. 69 f. 
Monografia (Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho) – 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2016. 

 
 
 
 

O presente estudo realizou um mapeamento ergonômico das condições de trabalho 
de eletricistas da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, Divisão de 
Manutenção Norte, identificando a existência de sintomas musculoesqueléticos entre 
os profissionais, bem como, as posturas assumidas e o trabalho muscular exigido no 
exercício da função. A coleta de dados se deu pela aplicação de questionário aos 
eletricistas da área pesquisada, acompanhamento das atividades executadas por eles 
em campo, fotografias dos serviços realizados, além de pesagem dos equipamentos 
utilizados e obtenção de informações técnicas dos materiais junto aos seus 
fabricantes. O resultado obtido com a pesquisa poderá subsidiar medidas e 
recomendações relativas à Ergonomia, buscando prevenir e minimizar a ocorrência 
de doenças relacionadas ao trabalho e contribuir para a melhoria das condições 
laborais, prezando pela promoção do bem-estar dos empregados envolvidos e 
evitando prejuízos à empresa.  
 
 

Palavras-chave: Ergonomia. Distúrbios osteomusculares. Eletricista. Postura de 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

CIOTTA, Daniele. Mappin ergonomic electrician function, in Companhia 
Paranaense de Energia – Copel, Northern Maintenance Division. 2016. 69 p. 
Monograph (Specialization Course in Occupational Safety Engineering) – 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2016. 
 

 

 This study performed an ergonomic mapping of electricians working conditions of 

Companhia Paranaense de Energia - COPEL, North Maintenance Division, identifying 

the existence of musculoskeletal symptoms among professionals as well as the 

assumed postures and muscular work required in the exercise of function. The data 

collection was carried out by applying questionnaire to electricians researched area, 

monitoring of activities performed by them in the field, photographs of services 

performed, as well as weighing equipment used and obtain technical information 

materials along with their manufacturers. The results obtained from the research can 

support measures and recommendations on ergonomics, seeking to prevent and 

minimize the occurrence of work-related diseases and contribute to the improvement 

of working conditions, valuing the promotion of the employees involved welfare and 

avoiding damage to company. 

  

Keywords: Ergonomics. Musculoskeletal disorders. Electrician. Working posture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em razão da importância da energia elétrica para a sociedade, o segmento 

distribuição, responsável pela entrega do produto ao usuário final e por garantir a 

confiabilidade do sistema, constitui-se essencial para a concessionária de energia. 

Entretanto, a qualidade deste serviço não depende apenas de equipamentos e 

procedimentos, mas, também do elemento humano, através do profissional eletricista. 

Embora o risco de acidentes com consequentes lesões por exposição a 

eletricidade seja iminente para a função eletricista, distúrbios osteomusculares e 

doenças relacionados ao trabalho também se fazem presentes, por estarem expostos 

a condições ergonômicas desfavoráveis, como exigência de posturas inadequadas, 

esforço físico intenso e levantamento e transporte de peso.  

Neste contexto, a abordagem ergonômica torna-se, sem dúvida, de grande 

relevância, pois contribui para que as ações no ambiente do trabalho atendam às 

necessidades psicofisiológicas dos trabalhadores.  

Com o intuito de estudar a problemática concernente às condições 

ergonômicas para execução do serviço dos eletricistas da Divisão de Manutenção 

Norte, é que se propôs abordar a questão neste trabalho. 

A empresa não possui um estudo ergonômico específico direcionado ao 

profissional eletricista. Assim, por tratar-se de uma função indispensável para a 

empresa e que vem apresentando, ao longo dos anos, uma incidência considerável 

de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, faz-se necessária e 

importante uma abordagem mais atenta às peculiaridades da profissão, no que tange 

os riscos ergonômicos susceptíveis de ameaçar a saúde e a integridade física dos 

trabalhadores expostos. 

A Copel Distribuição S/A possui em seu quadro funcional, um total de 

aproximadamente 1598 eletricistas, atuando em diversas áreas da empresa, em todo 

o Estado. O presente trabalho, mesmo contemplando uma pequena amostra de 

empregados de uma divisão específica, pode subsidiar e fomentar estudos mais 

amplos e detalhados, de forma a abranger outras áreas e funções expostas a riscos 

ergonômicos.
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A elaboração de um mapeamento ergonômico possibilitará à empresa a 

adoção de ações, medidas e programas preventivos que visem contribuir para a 

adaptação ou transformação das condições de trabalho, de modo a favorecer a saúde 

e o bem-estar dos colaboradores, o que resulta em melhoria de qualidade e 

produtividade para a empresa e maior satisfação dos empregados. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Mapear a função eletricista de manutenção de linhas e redes de distribuição, 

visando apurar as principais causas da redução da capacidade de trabalho, os 

problemas ergonômicos presentes na execução das atividades rotineiras e as 

inadequações referentes aos equipamentos e materiais utilizados para a realização 

dos serviços. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Identificar a presença de sintomatologia dolorosa entre os eletricistas, 

verificando possível relação entre as dores e o trabalho exercido, bem como, a 

existência de desconforto e dificuldades no manuseio do ferramental utilizado. 

b) Acompanhar o método de execução das tarefas diárias dos integrantes 

da pesquisa, as principais dificuldades físicas, as ferramentas e materiais utilizados e 

posturas adotadas para a realização dos serviços; 

c) Analisar e discutir os resultados obtidos por meio da coleta de dados e 

acompanhamentos in loco;  

d) Recomendar ações e medidas ergonômicas, a fim de prevenir e/ou 

minimizar os distúrbios posturais osteomusculares decorrentes do trabalho e 

promover melhorias nas condições de vida e saúde dos trabalhadores. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1  ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

Em meados de 600 a. C., Tales de Mileto percebeu que o âmbar (petrificação 

transparente, marrom-amarelada, da resina de árvores coníferas mortas), ao ser 

sofrer atrito, atraía corpos leves como palhas, pedaços de tecido e poeira, e soltava-

os com a mesma espontaneidade. O fenômeno foi denominado eletricidade, palavra 

derivada do vocábulo grego elektron, que significa âmbar (HADDAD, 2004). 

Pode-se conceituar eletricidade como o fenômeno físico relacionado a cargas 

elétricas estáticas ou em movimento. Configura-se uma das principais fontes de 

energia da civilização contemporânea. Por sua capacidade de ser transformada de 

forma direta em outros tipos de energia, sua facilidade de transporte e vasto alcance 

por meio das linhas de alta tensão, a energia elétrica tornou-se a fonte energética 

mais utilizada no século XX (COPEL, 2016). 

Haddad (2004) destaca a importância da eletricidade pela sua facilidade de 

aplicação nas mais abundantes e diversas finalidades, como em uso doméstico, 

público, comercial e industrial. Enfatiza, ainda, que atualmente, cidade alguma pode 

dispensar a energia elétrica para seus serviços de luz, transporte, hospitais, água, 

comunicações, etc., sendo que a perda repentina do seu fornecimento seria drástica 

e sua inexistência acarretaria incômodos e prejuízos incalculáveis. 

Quando se trata de setor elétrico, geralmente, refere-se ao Sistema Elétrico 

de Potência – SEP, designado como o conjunto de todas as instalações e 

equipamentos empregados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 

inclusive, até a medição (FUNDAÇÃO COGE, 2005). 

A Figura 1 ilustra as etapas que compõem o SEP, desde a produção da 

energia elétrica até sua entrega aos pontos de consumo. 
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Figura 1– Representação do Sistema Elétrico de Potência – SEP 
Fonte: Fundação COGE (2005) 

 

A Fundação COGE (2005) alerta que, sob certas circunstâncias, a eletricidade 

pode comprometer a segurança e a saúde das pessoas, pois, o fato de ser invisível, 

muitas vezes, contribui para a exposição a situações de risco ignoradas ou mesmo 

subestimadas. A atualização constante da legislação brasileira alusiva à prevenção 

de acidentes do trabalho caracteriza-se como uma das mais importantes ferramentas 

disponíveis aos trabalhadores e empresas, para propiciar ambientes de trabalho 

seguros e saudáveis. 

No setor elétrico, a introdução de novas tecnologias em sistemas e 

equipamentos, além das alterações no processo de organização do trabalho, levaram 

a consideráveis penalizações dos trabalhadores, observadas pela elevação do 

desemprego e precarização das condições de segurança e saúde no trabalho, com 

consequente aumento do número de acidentes. Frente às necessidades e gravidade 

da situação de segurança e saúde no setor energético, o MTE – Ministério do Trabalho 

e Emprego promoveu a atualização da Norma Regulamentadora nº 10, aprovada 

através da Portaria 589, de 07/12/2014, alinhando-a a modernos conceitos de 

segurança e saúde em instalações e serviços com eletricidade (BRASIL, 2010) e 

contemplando, inclusive, em sua nova redação, os aspectos ergonômicos do trabalho, 

de acordo com o item 13.3.10, da referida norma. 
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2.2  ERGONOMIA 

 

 

Desde os tempos remotos, o ser humano já se preocupava em ajustar o 

ambiente natural e fabricar objetos artificiais para satisfazer seus interesses (IIDA, 

2005). Com base no formato dos utensílios usados na pré-história, presume-se que o 

homem tenha adaptado as ferramentas às suas necessidades, considerando a 

anatomia da mão, a fim de tornar seu manuseio mais seguro e eficiente. Conforme os 

elementos que deveriam ser trabalhados e as especificidades dos usuários, eram 

definidos dimensões e formato para as ferramentas (CORRÊA; BOLETTI, 2015). 

A Ergonomia nasceu oficialmente no dia 12 de julho de 1949, quando se 

reuniram, Inglaterra, um grupo de cientistas e pesquisadores, com o intuito de discutir 

e formalizar esta nova vertente de aplicação da ciência. Em uma segunda reunião, 

ocorrida em 16 de fevereiro de 1950, surgiu o neologismo ergonomia, derivado dos 

termos gregos ergon, que significa trabalho e nomos, que quer dizer regras ou leis. 

Contudo, o termo já havia sido utilizado em 1857, pelo polonês Woitej Yastembowski, 

na publicação de um artigo intitulado “Ensaios de ergonomia ou ciência do trabalho, 

baseada nas leis objetivas da ciência sobre a natureza” (IIDA, 2005). 

O histórico da ergonomia no Brasil aponta que foi realizada uma investigação 

sobre o tema no século XIX, com vistas à antropometria. Entretanto, não houve 

estudos na área por um longo período. Em 1970, pesquisadores de universidades 

brasileiras passaram a incluir a ergonomia no escopo dos estudos de variadas áreas 

do conhecimento. As pesquisas sobre o assunto são recentes no país, sendo que o 

primeiro trabalho foi publicado em 1973. O 1º Seminário Brasileiro de Ergonomia 

ocorreu em 1974 e foi considerado um marco para a história da ergonomia no Brasil. 

A organização dos estudiosos e profissionais da área deu origem à criação da 

ABERGO, em 1983, fator este, importante para o crescimento das pesquisas em 

ergonomia (LUCIO, 2010). 
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2.3  DEFINIÇÃO DE ERGONOMIA E SUAS APLICAÇÕES 

 

 

Denomina-se ergonomia o estudo da adaptação do trabalho ao homem, 

considerando que o trabalho abrange não apenas as máquinas e equipamentos, mas 

também o relacionamento entre o homem e a sua atividade laboral. (IIDA, 2005). 

Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO (2016), define-se 

ergonomia como uma disciplina científica que trata da compreensão das interações 

entre os seres humanos e outros elementos, visando potencializar o bem-estar e o 

desempenho do sistema, através da aplicação de princípios, teorias, dados e métodos 

aos projetos. 

A peculiaridade da ergonomia está em sua tensão pela dualidade de objetivos. 

De um lado, um propósito direcionado às empresas e seu desempenho, sob vários 

aspectos: eficiência, produtividade, confiabilidade, qualidade, etc. De outro, uma 

finalidade pautada nas pessoas, abrangendo segurança, saúde, conforto, facilidade 

de utilização, satisfação, etc. (FALZON, 2007). 

Para Corrêa e Boletti (2015), a ergonomia busca garantir que o projeto de um 

determinado produto ou equipamento complemente as forças e habilidades do 

indivíduo, amenizando o impacto de suas limitações, em vez de obrigá-lo a se adaptar. 

A ergonomia apoia-se em diversas disciplinas para o estudo do ser humano e 

de seu ambiente, entre elas: antropometria, biomecânica, engenharia, fisiologia e 

psicologia (LACOMBE, 2012). 

A International Ergonomics Association – IEA (2016) cita três áreas de 

atuação da Ergonomia: 

 Ergonomia física: relacionada aos aspectos físicos do corpo humano, 

como os anatômicos, antropométricos, fisiológicos e biomecânicos. Compreende 

posturas de trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios 

musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, layout do local de trabalho, segurança 

e saúde. 

 Ergonomia cognitiva: abrange os processos mentais, envolvendo a 

percepção, memória, raciocínio e respostas motoras que afetam as interações entre 

os seres humanos e os outros elementos de um sistema. Estuda carga mental de 
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trabalho, tomada de decisão, desempenho especializado, interação homem-

computador, estresse no trabalho e treinamento. 

 Ergonomia organizacional: está relacionada à otimização dos aspectos 

sociotécnicos, incluindo as estruturas organizacionais, políticas e processos. Engloba 

comunicação, gestão de recursos, design e tempo de trabalho, trabalho em equipe, 

ergonomia da comunidade, novos paradigmas do trabalho, organizações virtuais e 

gestão da qualidade. 

 

 

2.4  POSTURA DE TRABALHO 

 

 

Iida (2005) conceitua postura como o estudo do posicionamento das partes 

do corpo no espaço.  

Ao desempenhar qualquer atividade, o indivíduo assume várias posturas, de 

acordo com as necessidades de força, velocidade e precisão de movimentos que 

compõem cada tarefa. A definição de uma postura e sua manutenção competem aos 

mecanismos de equilíbrio geral do corpo. O indivíduo caracteriza-se pela postura 

vertical, mas durante a jornada de trabalho, adota posturas distintas que, muitas 

vezes, se mantém por longos períodos. As variações posturais sofrem influência de 

fatores externos (atividade e condições em que ela será desempenhada) e internos 

individuais, como: características antropométricas, estado funcional, físico-sensorial, 

experiência, etc. (AGUIAR, 1996). 

A melhor postura é aquela que o trabalhador escolhe livremente e que pode 

ser variada ao longo da jornada. As consequências prejudiciais de uma determinada 

postura dependem do período em que esta será mantida, portanto, o seu tempo de 

duração deve ser o menor possível. A concepção dos postos de trabalho e das 

atividades deve favorecer a alternância de postura (MTE, 2002). 

A flexibilidade postural, que favorece a variação das posturas corporais pelo 

sistema musculoesquelético, revezando os pontos principais de exigência e 

permitindo mobilidade, constitui-se regra essencial da ergonomia e da manutenção da 

saúde de músculos, tendões, etc. (RIO; PIRES, 2001). 
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Por vezes, os trabalhadores adotam posturas inadequadas, em função das 

exigências da tarefa ou projetos deficientes de máquinas, equipamentos e postos de 

trabalho. A má postura pode desencadear efeitos danosos em três situações 

principais: trabalhos estáticos por longo período, trabalhos que demandam muita força 

e trabalhos que requerem posturas desfavoráveis (IIDA, 2005). 

Os principais fatores que exercem influência direta sobre a postura do 

executante do serviço são: exigências visuais, precisão de movimentos, força a ser 

exercida, espaços onde o trabalhador atua e ritmo de execução. Logo, deve-se 

conceber esses elementos do trabalho de forma que o operador possa escolher uma 

postura que respeite as posições de equilíbrio dos segmentos corporais e possa ser 

modificada frequentemente, sem provocar sobrecarga circulatória (LAVILLE, 1977). 

Segundo Aguiar (1996), pode-se considerar uma postura incorreta quando 

esta for ineficaz no atendimento ao objetivo pretendido, exigir gasto energético e 

esforço muscular demasiado para ser mantida, oferecer risco à segurança do 

trabalhador ou às estruturas musculoesqueléticas envolvidas na atividade.  

O Quadro 1 mostra a localização das dores no corpo, causadas por posturas 

inadequadas. 

 

Postura inadequada Risco de dores 

Em pé Pés e pernas 

Braços esticados Ombros e braços 

Pegas inadequadas em ferramentas Antebraços 

Punhos em posições não-neutras Punhos 

Rotações do corpo Coluna vertebral 

Superfícies de trabalho muito baixas ou muito 

altas 
Coluna vertebral, cintura escapular 

Quadro 1 - Localização das dores no corpo, provocadas por algumas posturas inadequadas 
Fonte: Adaptado Iida (2005) 

 

De acordo com o tipo de trabalho muscular, Kroemer e Grandjean (2005) 

classificam a postura de duas formas: dinâmica (variação) e estática (manutenção). 
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2.4.1 Postura Dinâmica 

 

Consiste na alternância rítmica de contração e extensão, ou seja, 

tensionamento e afrouxamento da musculatura. No trabalho muscular dinâmico há um 

fluxo sanguíneo proporcional para os músculos, os quais recebem os nutrientes 

necessários, enquanto os resíduos são eliminados (MATTOS; MÁSCULO, 2011). 

As posturas dinâmicas fazem-se necessárias para a manutenção de uma 

base eficaz de movimentos que, constantemente, sofrem alterações (AGUIAR, 1996). 

Kroemer e Grandjean (2005) asseguram que o trabalho dinâmico, em ritmo 

adequado, pode ser executado sem fadiga por longo período.  

 

2.4.2 Postura Estática 

 

Caracterizada pela contração prolongada da musculatura, a fim de manter 

determinada postura. No trabalho estático, a fadiga ocorre porque a circulação fica 

limitada pela pressão interna e o tecido muscular não recebe nutrientes, sendo 

obrigado a consumir suas próprias reservas. Consequentemente, a dor aguda da 

fadiga muscular é causada devido ao acúmulo dos resíduos formados, que não são 

removidos (MATTOS; MÁSCULO, 2011). 

O trabalho estático é altamente fatigante, devendo ser evitado sempre que 

possível, ou aliviado com mudança de posturas, melhor posicionamento de 

ferramentas ou utilização de apoios para as partes do corpo (IIDA, 2005). 

As posturas forçadas são a mais frequente forma de trabalho muscular 

estático. Exemplos das situações mais comuns são: trabalhos com torção de tronco 

para a frente ou para os lados, segurar objetos com as mãos, manipulações com os 

braços permanentemente esticados ou elevados acima do nível do ombro, manter o 

peso do corpo sobre uma perna, ficar de pé por um longo período, empurrar e puxar 

objetos pesados, inclinar a cabeça para frente ou para trás, elevar os ombros por 

prolongado tempo (KROEMER; GRANDJEAN, 2005). 

Kroemer e Grandjean (2005) afirmam que os esforços estáticos demasiados 

e repetitivos estão relacionados à elevação do risco de: inflamação nas articulações 

em virtude do estresse mecânico; inflamação dos tendões, suas extremidades 
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(tendinite ou tenossinovite) e bainhas; processos crônicos degenerativos; câimbras e 

doenças dos discos intervertebrais. 

 

 

2.5  DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO 

 

 

Trata-se de um conjunto de danos ou agravos que incorrem sobre a saúde 

dos trabalhadores, provocados, desencadeados ou agravados por fatores de risco 

existentes no ambiente laboral, de forma que os sintomas se manifestam lenta e 

insidiosamente (BRASIL, 2002).  

A Lei 8.213/91, no artigo 20, equipara a acidente do trabalho: 

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo 
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social; 
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em 
função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se 
relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I (BRASIL, 
2002). 
 

A caracterização da doença profissional ou do trabalho é realizada pela 

Previdência Social, mediante comprovação de nexo causal, ou seja, do vínculo entre 

a enfermidade e o trabalho exercido, através de perícia médica (SILVA JUNIOR, 

2012).  

Oliveira (2009) ressalta que a Lei 11.430, de 26 de dezembro de 2006, instituiu 

o nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP), acrescentando à lei 8.213/1991 

o art. 21-A, o qual define que o nexo entre determinada doença e o trabalho será 

averiguado por meio do cruzamento entre a atividade da empresa, conforme o Código 

Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e a moléstia causadora da incapacidade, 

constante na Classificação Internacional de Doenças – CID. 

As denominações oficiais do Ministério da Saúde e da Previdência Social para 

os agravos relativos ao trabalho são grafadas como LER/DORT – lesões por esforços 

repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (BRASIL, 2012).  
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2.5.1 LER/DORT 

 

Caracterizam-se como um conjunto de doenças que afetam músculos, 

tendões, nervos e vasos dos membros superiores e inferiores e se relacionam 

diretamente com as exigências das tarefas, ambientes físicos e a organização do 

trabalho (CHIAVEGATO FILHO; PEREIRA JUNIOR, 2004). 

As LER/DORT são danos resultantes da utilização em excesso, imposta ao 

sistema musculoesquelético e da falta de tempo para recuperação. A elevada 

predominância dessas doenças tem sido associada às transformações do trabalho e 

das empresas. A necessidade de maior qualidade dos produtos e serviços e o 

aumento da competitividade de mercado têm exigido a adequação dos trabalhadores 

às peculiaridades organizacionais das empresas, caracterizadas por intensificação do 

trabalho, ampliação das jornadas e estabelecimento rígido de procedimentos. Às 

imposições psicossociais incompatíveis com as características humanas acrescenta-

se o aspecto físico-motor, com elevada exigência de movimentos repetitivos, ausência 

de pausas voluntárias, permanência em determinadas posturas por longo tempo, 

atenção para não errar e obediência ao monitoramento de cada fase dos 

procedimentos, além de equipamentos e instrumentos que não proporcionam conforto 

(BRASIL, 2012).   

De acordo com Lacombe (2012), pode-se classificar LER e DORT por fases, 

com base na evolução e no prognóstico dos sinais e sintomas: 

 Fase 1: Queixas subjetivas, que melhoram com repouso. 

 Fase 2: Dor que retrocede com repouso e mostra poucos sinais 

objetivos. 

 Fase 3: Sinais objetivos intensos que não cessam com repouso. 

 Fase 4: Estado doloroso veemente com incapacidade laboral, 

permanente ou não. 

A melhor maneira de combater estas disfunções ainda é a prevenção. 

Posturas e ritmos de trabalho mais apropriados mostram-se essenciais, além do 

acompanhamento de um profissional para uma adequada avaliação e tratamento do 

trabalhador, no caso de suspeita de lesão. O empregado também precisa se 

interessar pelo próprio corpo, criar condições e respeitar seus limites, entendendo que 
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a empresa não obterá resultados, se ele não se envolver com seu processo de 

autoanálise e tratamento (LACOMBE, 2012). 

Os reveses oriundos das LER/DORT afetam diversas áreas da empresa, tanto 

em relação à da produtividade quanto à elevação dos custos: absenteísmo, com 

comprometimento da capacidade laborativa; retreinamento; aumento do custo de 

produção; gastos com tratamento médico; afastamentos prolongados; custos com 

reintegração de operários e processos indenizatórios de responsabilidade civil 

(COUTO, 2000). 

As doenças do sistema musculoesquelético e as psicológicas predominam 

como mais significativa causa de absenteísmo e de incapacitação ao trabalho. Pode-

se atribuir estas ocorrências ao mau projeto e utilização incorreta de equipamentos, 

sistemas e tarefas. A ergonomia pode cooperar para a redução desses problemas 

(DUL; WEERDMEESTER, 2004). 

Entre as razões para se utilizar a ergonomia na prevenção das LER/DORT 

está o fato de que um dos conhecimentos acumulados desta ciência é que o 

desconforto precede as doenças ocupacionais e outras condições nocivas ao 

trabalhador. Dessa forma, considerando que prevenir remete à eliminação das causas 

dos problemas, o conforto do indivíduo leva necessariamente à prevenção. Outro 

fundamento da ergonomia é que as condições inadequadas de trabalho, geralmente, 

atuam sinergicamente no trabalhador, ou seja, a combinação de diversos fatores afeta 

a sua saúde e conforto. Portanto, para determinar os aspectos potencialmente 

causadores das doenças, faz-se necessária uma análise completa do posto de 

trabalho, ambiente e organização, a fim de verificar as inadequações existentes. A 

ergonomia propõe uma metodologia com ênfase à multifatorialidade na determinação 

do bem-estar e, por consequência, das doenças ocupacionais. Sendo as LER/DORT 

multicausais, as técnicas da ergonomia são apropriadas para a sua prevenção 

(MACIEL, 2000). 
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2.6  FATORES DE RISCO 

 

 

O surgimento de LER/DORT não se dá por uma causa única. Diversos são os 

fatores presentes no trabalho que podem concorrer para o seu desencadeamento, 

como: movimentos repetitivos, posturas inadequadas mantidas por tempo prolongado, 

esforço físico, invariabilidade de tarefas, pressão mecânica sobre partes do corpo, 

trabalho estático, choques e impactos, vibração, aspectos organizacionais e 

psicossociais. Para que representem fatores de risco para o aparecimento de 

LER/DORT, faz-se necessário observar sua intensidade, duração e frequência 

(BRASIL, 2000). 

Os fatores de risco não são independentes, havendo interação entre eles no 

ambiente laboral. Para caracterizar a exposição a estes fatores, alguns aspectos são 

importantes, entre eles: a região anatômica exposta, a intensidade dos fatores de 

risco, a organização temporal do trabalho (duração do ciclo, distribuição das pausas 

ou estrutura de horários), o tempo de exposição (BRASIL, 2012). 

A Portaria nº 25, de 29 de dezembro de 1994, do MTE, classifica os riscos 

ocupacionais em: 

 Riscos físicos: ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não 
ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade; 

 Riscos químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, 
substâncias compostas ou produtos químicos, em geral; 

 Riscos biológicos: vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e 
bacilos; 

 Riscos ergonômicos: esforço físico intenso, levantamento e transporte 
manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de 
produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, 
jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, outras 
situações causadoras de stress físico e/ou psíquico; 

 Riscos de acidentes: arranjo físico inadequado, máquinas e 
equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, 
iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, 
armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco 
que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes (BRASIL, 1994b). 

 

Para a classificação do risco ergonômico, o principal critério é o 

epidemiológico, através do qual, pode-se adquirir dados referentes a afastamentos 

previdenciários resultantes de acometimentos de trabalhadores ao realizarem 

determinadas tarefas ou a casos de absenteísmo associados a distúrbios 

osteomusculares, a fim de inferir a participação do trabalho na origem dos 
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afastamentos. Contudo, o instrumento de critério epidemiológico mais relevante é o 

censo de ergonomia, que consiste em questionar ao trabalhador, nos exames médicos 

do PCMSO, se há alguma situação de trabalho que lhe provoque desconforto, 

dificuldade, fadiga ou dor. A análise estatística dessas informações pode identificar 

atividades de risco ergonômico (COUTO, 2007). 

Além da predominância dos aspectos ergonômicos, Brasil (2012) aponta 

também como fatores de risco para LER/DORT a exposição aos seguintes agentes 

físicos:  

 Vibrações: de corpo inteiro ou membro superior, podem provocar efeitos 

vasculares, musculares e neurológicos;  

 Frio: pode ter consequência direta sobre o tecido exposto e indireta 

sobre os equipamentos de proteção individual; 

 Ruído: pode desencadear mudanças de comportamento, entre outros 

problemas. 

 

 

2.7  NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

 

A princípio, a Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, instituiu a redação 

dos artigos 154 e 201 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, alusivos à 

segurança e medicina do trabalho. O art. 200 da CLT incumbiu ao Ministério do 

Trabalho e Emprego estabelecer disposições complementares às normas relativas ao 

assunto. Então, em 08 de junho de 1978, a Portaria nº 3.214 do MTE aprovou as 

Normas Regulamentadoras – NR, que são parte integrante do Capítulo V, da CLT 

(CHIBINSKI, 2011). 

A NR-9 impõe a obrigatoriedade de elaboração do Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais – PPRA, por todas as empresas que admitam trabalhadores 

como empregados, considerando os agentes físicos, químicos e biológicos como 

riscos ambientais. (BRASIL, 1994a).  

Já a Portaria nº 25, de 29 de dezembro de 1994, atribui à CIPA (Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes) a responsabilidade pela elaboração do mapa de 



27 

 

riscos, com base no Anexo IV, o qual contém a classificação dos principais riscos 

ocupacionais e, além dos três citados na NR-9, também aborda os riscos ergonômicos 

e de acidentes (BRASIL, 1994b). 

A legislação concernente à ergonomia está explícita na Norma 

Regulamentadora de nº 17, cujo objetivo está prescrito no item 17.1 de seu texto: 

“Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente” (BRASIL, 1990). 

 

Na NR-17 estão previstas condições de conforto no ambiente de trabalho, 

relativas a cinco fatores (ruído, temperatura, umidade relativa, velocidade do ar e 

iluminamento), de maneira genérica, tanto no que concerne aos níveis de conforto 

quanto à forma de avaliá-los. Por exemplo, o item 17.5.2 da norma e demais alíneas 

rezam que: (a) os níveis de ruído devem atender a NBR 10152; (b) o índice de 

temperatura efetiva pode variar entre 20º (vinte) e 23º C (vinte e três graus 

centígrados); (c) velocidade do ar não deve ultrapassar 0,75 m/s; (d) a umidade 

relativa do ar não deve ser superior a 40% (quarenta por cento). Os níveis de 

iluminamento devem estar de acordo com os valores estabelecidos na NBR 5413, 

conforme item 17.5.3.3. Informações mais detalhadas (limites de tolerância, métodos 

de avaliação, instrumentos de medição utilizados, etc.), com relação aos agentes 

ruído e temperatura e demais fatores ambientais constam nos anexos da NR-15 – 

Atividades e Operações Insalubres (FISCHER, 2005). 

A NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade) define os 

requisitos mínimos, com vistas à implementação de medidas de controle e sistemas 

de prevenção, direcionados aos trabalhadores que interajam, direta ou indiretamente, 

em instalações elétricas e serviços com eletricidade. O item 10.3.10 da norma faz 

menção à ergonomia, estabelecendo que os projetos devem garantir que as 

instalações propiciem aos trabalhadores iluminação apropriada e uma posição de 

trabalho segura, conforme a NR-17 (BRASIL, 2004).  
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2.8  MÉTODOS DE ANÁLISE ERGONÔMICA 

 

 

A norma brasileira NR-17 determina a realização de análise ergonômica do 

trabalho, com a finalidade de avaliar a adequação das condições laborais às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores (BRASIL, 1990). No entanto, não 

recomenda nenhuma técnica específica para tal, permitindo aos avaliadores 

utilizarem-se dos mais variados métodos de análise ergonômica, sem estabelecer 

padrão de ação (CARDOSO JÚNIOR, 2006). 

Iida (2005) destaca que a análise ergonômica do trabalho (AET) tem por 

finalidade aplicar os conhecimentos da ergonomia para análise, diagnóstico e 

correção das situações de trabalho. Divide-se em cinco etapas: 

 Análise da demanda: busca compreender a natureza e a dimensão das 

situações problemáticas, que podem ser originadas tanto por parte da empresa, 

quanto dos trabalhadores e suas organizações sindicais. 

 Análise da tarefa: verifica as disparidades entre a prescrição do que os 

trabalhadores devem cumprir e o que realmente é executado. Não se baseia 

unicamente nas tarefas, mas em como estas distanciam-se da realidade. 

 Análise da atividade: a atividade corresponde ao comportamento do 

trabalhador na execução de uma tarefa. Sofre influência de fatores internos 

(experiência, idade, sexo, motivação, sono, fadiga, etc.) e externos, que podem ser 

classificados em: conteúdo do trabalho (objetivos, normas, regras); organização do 

trabalho (composição de equipes, horários, turnos); e meios técnicos (máquinas, 

equipamentos, posto de trabalho, iluminamento, temperatura). 

 Diagnóstico: almeja revelar as causas do problema descrito na 

demanda. Abrange os vários aspectos associados ao trabalho e à empresa que 

podem interferir na atividade. 

 Recomendações: são as medidas a serem adotadas para a resolução 

do problema diagnosticado. Devem ser nitidamente especificadas, indicando os 

responsáveis e os prazos para implementação. 

Para análise de riscos aplicados à ergonomia, os métodos mais comuns 

utilizados são: relatórios dos próprios trabalhadores, observação e entrevistas com 
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profissional especializado e avaliação semiquantitativa ou quantitativa com algum 

instrumento de medida (GUIMARÃES; NAVEIRO, 2004 apud HAGBERG et. al.,1995). 

De acordo com Guimarães e Naveiro (2004), as observações no local de 

trabalho são efetuadas de modo a identificar as condições de trabalho que podem 

causar problemas e indicar medidas preventivas para combater os agentes 

estressores. 

Os métodos qualitativos, como listas de verificação, questionários e relatórios, 

mesmo sem validação e fidedignidade comprovadas, podem ser utilizados a fim de 

que os fatores menos visíveis não sejam desprezados (GUIMARÃES; NAVEIRO, 

2004). 

O Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) foi elaborado com o intuito de 

padronizar a mensuração de relato de sintomas osteomusculares, facilitando a 

comparação dos resultados entre os estudos. Não é indicado como base para 

diagnóstico clínico, entretanto, pode ser uma ferramenta relevante de diagnóstico do 

ambiente ou posto de trabalho, para o reconhecimento de distúrbios osteomusculares 

(PINHEIRO; TRÓCCOLI; CARVALHO, 2002). 

Pinheiro, Tróccoli e Carvalho (2002) explicam que o Questionário Nórdico 

Padronizado consiste em escolhas múltiplas ou binárias, alusivas à presença de 

sintomas nas várias regiões anatômicas em que são mais comuns. Relata-se a 

ocorrência de sintomas, considerando os doze meses e os sete dias que precedem a 

entrevista, bem como, os afastamentos das atividades no último ano. 

No Quadro 2 são apresentados alguns métodos para análise de riscos 

aplicados à ergonomia. 
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Métodos Descrição Informação de entrada Resultados 

OWAS (KARHU et al., 

1977) 

Esquema de observação 

da atividade de todo o 

corpo 

A postura do tronco, 

pernas e braços são 

definidas por códigos 

numéricos 

Descrição postural 

RULA (MCATAMNEY e 

CORLETT, 1993) 

Ferramenta 

classificatória de risco 

para membros 

superiores 

Diagrama de posturas 

com pesos 

Classificação do posto 

de trabalho quanto à 

prioridade de 

intervenção 

PLIBEL (KEMMLERT, 

1995) 

Lista de checagem 

através de perguntas 

enfocando a parte física, 

biomecânica e 

organizacional 

Questionário e diagrama 

de posturas 

Indicações descritivas 

do que se faz necessário 

modificar 

Draft OSHA Checklist 

(SILVERSTEIN, 1997) 

Lista de checagem de 

fatores de risco gerais 

Diagramas com pesos 

aditivos 

Classificação da 

atividade laboral quanto 

aos fatores de risco 

analisados 

STRAIN INDEX (GARG 

e MOORE, 1997) 

Ferramenta 

classificatória de risco 

para o membro superior 

principalmente 

Interações entre seis 

variáveis da atividade 

(intensidade e duração 

do esforço, frequência, 

postura da mão/punho, 

velocidade do trabalho e 

duração por dia) 

Classificação da 

atividade laboral quanto 

aos fatores de risco 

analisados através de 

índices multiplicadores 

REBA (HIGNETT e 

MCATAMNEY, 2000) 

Ferramenta 

classificatória de risco 

para o corpo inteiro 

Diagramas de posturas 

com pesos aditivos 

Classificação do posto 

de trabalho quanto à 

prioridade de 

intervenção 

Hand-wrist stressors 

(LIFSHITZ e 

ARMSTRONG, 1986) 

Lista de checagem de 

alguns fatores de risco 

para o membro superior 

Questionário sobre 

fatores de risco 

biomecânicos 

Números de respostas 

negativas são indicativos 

de risco 

Carpal Tunnel Syndrome 

risk (WAIKAR et al., 

1990) 

Abordagem usando 

sistema especialista 

para predizer o risco 

para síndrome do túnel 

do carpo 

Dados de campo sobre 

uma grande variedade 

das atividades laborais 

Índice estimativo de 

risco 

Quadro 2- Métodos usados na análise de riscos físicos em ergonomia 
Fonte: Adaptado Guimarães e Naveiro (2004) 
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2.9  ELETRICISTA  

 

 

A energia elétrica constitui-se um bem vital para a sociedade. Para garantir a 

continuidade de seu fornecimento, faz-se necessário o trabalho de profissionais como 

o eletricista, responsável pela operação e manutenção do sistema elétrico. Seu 

trabalho tem grande importância social, no entanto, as condições ambientais em que 

o serviço é executado são bastante difíceis (VASCONCELOS et al., 2011). 

O PPRA da Copel descreve as atribuições do eletricista de manutenção de 

linhas e redes de distribuição, bem como o local, a frequência de execução das tarefas 

e os equipamentos utilizados, conforme Quadro 3. 

 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES LABORAIS  

Intervenção e operação de equipamentos energizados de baixa e média tensão, com tensão 
variável de até 34.500 volts, instalados em redes, linhas e subestações, pelo método ao contato e 
à distância; manutenção de redes elétricas energizadas e desenergizadas (substituição e conexão 
de para-raios, isoladores, chaves fusíveis, transformadores, postes); emendas de cabos; podas de 
árvores; limpeza de equipamentos com a utilização de álcool isopropílico e silicone gel, etc. 

COMPLEMENTO 

ROTINAS/TAREFAS LOCAL FREQUÊNCIA 

1 
Operar equipamentos de recepção de dados (Trunking, 
celular, tablet); 

Veículo, escritório Diária 

2 
Manutenir redes de distribuição, tais como: reparos, 
substituição e ou emenda de cabos, cruzetas, postes, 
conectores, fusíveis, etc.; 

Rede elétrica Diária 

3 
Operar equipamentos da rede de distribuição e 
subestações, tais como: chaves, religadores, reguladores 
de tensão, jumpers, transformadores, etc.;  

Rede elétrica Diária 

4 Operar motosserra; Rede elétrica Mensal 

5 
Dirigir veículo, transportando pessoal, materiais, 
equipamentos; 

Vias urbanas e 
rurais 

Diária 

6 Operar hidroelevador e ou equipamentos acoplados Rede elétrica Diária 

7 Escalar estruturas (postes, árvores); Rede elétrica Diária 

8 Participar de reuniões, cursos, treinamentos, etc. Escritório Semanal 

9 Trabalhar em planos elevados (postes, árvores); Rede elétrica Diária 

EQUIPAMENTOS E INSUMOS: 

Microcomputador, documentos, telefone, mesa de escritório, cadeira, chaves de fenda, alicates, 
estropos de nylon, lingas de aço, escadas singela e extensível, veículos, equipamentos acoplados 
em veículos, equipamentos de proteção individual e coletivo, carga teste, serra galho, varas de 
manobra, luvas de emenda de cabos, conectores, isoladores, cabos multiplexados, elos fusíveis, 
moitão, conjunto de aterramento temporário, medidores de unidades consumidoras, disjuntores, 
transformadores, espora, interruptor de carga, talha elétrica, detergente, álcool isopropílico, etc. 

Quadro 3 - Atividades do eletricista de manutenção de linhas e redes de distribuição 
Fonte: COPEL (2015b) 
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O trabalho com eletricidade representa alto risco para os profissionais 

atuantes na área, pela susceptibilidade à ocorrência de acidentes graves e fatais 

(GUIMARÃES et al., 2002). Entretanto, Castro (2011) ressalta que também estão 

expostos a riscos ergonômicos, de ordem biomecânica, associados ao 

desenvolvimento de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT).  

Esses trabalhadores integram o setor de Distribuição de Energia Elétrica, 

enquadrado pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) no grau 

de risco 3, numa escala que varia de 1 a 4. 

De acordo com o Quadro 4, entre os riscos ocupacionais a que estão expostos 

os eletricistas de manutenção de linhas e redes da Copel, os agentes que afetam a 

ergonomia são: esforço físico intenso, levantamento e transporte de peso e exigência 

de postura inadequada.  

 

RISCOS OCUPACIONAIS 

TIPO DE RISCO CARACTERIZAÇÃO TEMPO DE EXPOSIÇÃO 

FÍSICOS 

1. Radiações não 

ionizantes 

1.1 Possibilidade de arco elétrico em 

aberturas ou fechamentos de chaves  

1. 2 Exposição à radiação UV (sol) 

1. Habitual e intermitente 

QUÍMICOS 

1. Vapores    

1. Uso de álcool isopropílico para limpeza 

da vara telescópica 
1. Eventual 

ERGONÔMICOS 

1. Esforço físico intenso 

2. Levantamento e 

transporte de peso 

3. Exigência de postura 

inadequada 

1.1 Trabalhos nas linhas e redes de 

distribuição 

2.1 Transporte e içamento de material 

2.1.1 Movimentação manual de cargas 

2.1.2 Armazenamento de materiais 

3.1 Trabalhos nas linhas e redes de 

distribuição 

1. Habitual e intermitente 

2. Habitual e intermitente 

3. Habitual e intermitente 

ACIDENTES 

1. Eletricidade 

2. Iluminação deficiente 

3. Animais peçonhentos 

4. Outras situações 

1.1 Trabalhos em linhas e redes de 

distribuição 

2.1 Trabalhos noturnos em atendimentos 

3.1 Picada de marimbondos, abelhas, 

cobras, aranhas e escorpiões 

4.1 Trânsito, queda em mesmo nível, queda 

por diferença de nível, mordedura canina. 

1. Habitual e intermitente 

2. Habitual e intermitente 

3. Eventual 

4. Habitual e intermitente 

Quadro 4 – Riscos ocupacionais para a função eletricista de manutenção de linhas e redes 
Fonte: COPEL (2015b). 
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Poucos eletricistas apresentam capacidade física para exercer a função 

durante toda a vida laboral, pois muitos destes profissionais são acometidos de lesões 

musculoesqueléticas, após anos de exposição, essencialmente pelo uso excessivo da 

força (SEELEY; MARKLIN, 2003). 

Contudo, apesar das condições ergonômicas críticas presentes na atividade, 

a predominância de sintomas musculoesqueléticos em eletricistas do setor de 

distribuição de energia elétrica brasileiro, bem como a descrição dos principais fatores 

de risco biomecânicos associados ao seu trabalho, ainda não foram estudados pela 

literatura existente (CASTRO, 2011). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho compreende pesquisa bibliográfica, fundamentada em 

livros, legislações, normas técnicas, teses, dissertações, artigos científicos e manuais 

de entidades, relativos ao tema objeto da pesquisa. 

Após os levantamentos literários e a conclusão da revisão teórica, delimitou-

se a área de estudo, que abrange a Divisão de Manutenção Norte, da Copel 

Distribuição S/A., cuja função selecionada para pesquisa foi a de eletricista de 

manutenção de linhas e redes de distribuição. 

Para a pesquisa descritiva, a obtenção de dados para este estudo se deu 

através da aplicação de um questionário a 37 dos 46 eletricistas que compõem a 

Divisão. A coleta de dados por meio de questionário ocorreu em maio de 2016, durante 

as reuniões setoriais de segurança, realizadas pelos setores de manutenção de 

Londrina, Apucarana e Cornélio Procópio. Os participantes foram informados sobre 

os procedimentos gerais da pesquisa e assinaram um termo de consentimento formal, 

livre e esclarecido, autorizando a utilização dos dados relatados.  

A primeira parte do questionário apresentava questões gerais para coleta de 

dados demográficos (idade, sexo, altura, peso, etc.) e ocupacionais (tempo de serviço 

na empresa, horário de trabalho, etc.), além de perguntas sobre saúde geral e nível 

de atividade física.  

Na segunda parte, solicitava-se ao trabalhador identificar a ocorrência de 

sintomas em nove regiões anatômicas, utilizando-se o Questionário Nórdico 

Padronizado, a partir de uma versão em português traduzida por Barros e Alexandre 

(2003), considerando os doze meses e os sete dias precedentes à entrevista e os 

afastamentos das atividades no último ano. 

A última etapa do questionário consistia em perguntas abertas e de múltipla 

escolha, buscando verificar a existência ou não de relação entre a sintomatologia 

dolorosa e o trabalho exercido, bem como, de desconforto e dificuldades no manuseio 

do ferramental utilizado. 

O estudo contemplou o acompanhamento in loco (desde 2015) do trabalho 

dos eletricistas, em área rural e urbana, em período diurno, em condições climáticas 

normais e adversas, com a finalidade de conhecer o método de execução de suas 
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atividades diárias, em solo e plano elevado (postes), as principais dificuldades físicas, 

além das ferramentas e materiais utilizados na realização dos serviços. 

Também foi realizada a coleta de imagens fotográficas dos trabalhadores 

atuando na realização de suas atividades diárias, com o intuito de registrar e analisar 

as posturas adotadas pelos eletricistas durante a execução dos serviços. 

Foram selecionados para integrar esta monografia, algumas tarefas e 

ferramentais considerados pelos eletricistas no questionário como críticos, que 

oferecem maior dificuldade e desconforto. 

O peso dos materiais utilizados com maior frequência foi constatado por meio 

de dinamômetro ou apurado junto ao fabricante. 

As informações e resultados obtidos foram analisados e discutidos, com base 

na fundamentação teórica deste estudo. O produto final alcançado foi um 

mapeamento ergonômico dos principais sintomas musculoesqueléticos e das 

posturas observadas entre os profissionais pesquisados, subsidiando recomendações 

relacionadas à ergonomia, de modo a prevenir e/ou minimizar os distúrbios 

osteomusculares decorrentes do trabalho e contribuir para a promoção de melhorias 

nas condições de vida e saúde dos trabalhadores, além de evitar prejuízos à empresa, 

atinentes à perda de produtividade e aumento de custos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  36 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

 

4.1 EMPRESA 

 

 

A COPEL – Companhia Paranaense de Energia, foi criada pelo governo 

estadual, através do Decreto n° 14.947, de 26 de outubro de 1954. Constituída como 

sociedade de economia mista, é a maior empresa do Estado, com um quadro de 

pessoal integrado por 8.585 empregados, trabalhando em cinco subsidiárias, que 

atuam em diferentes ramos de negócios da empresa: Copel Geração e Transmissão 

S.A; Copel Distribuição S.A; Copel Telecomunicações S.A.; Copel Comercialização 

S.A. e Copel Renováveis S.A.  (COPEL, 2016a). 

A Copel Distribuição S.A., empresa colaboradora deste estudo, compreende 

os potenciais após a transmissão, partindo das subestações de distribuição para 

efetuar a entrega de energia elétrica aos clientes. Atende diretamente a 4.391.313 

unidades consumidoras, em 395 municípios e 1.113 localidades do Paraná (além de 

Porto União, em Santa Catarina), o que corresponde a 3,5 milhões de lares, 89 mil 

indústrias, 373 mil estabelecimentos comerciais e 369 mil propriedades rurais. Conta 

com 6.177 empregados, divididos nas seguintes carreiras: Profissional Técnica de 

Nível Médio, Profissional de Nível Médio, Profissional de Nível Superior e Operacional 

(COPEL, 2016a).  

 

4.1.1 Divisão de Manutenção Norte 

 

A carreira Profissional de Nível Médio da Copel Distribuição S.A. abrange 

4.908 empregados (COPEL, 2016a), entre os quais enquadram-se os 47 eletricistas 

envolvidos no presente estudo, pertencentes à Divisão de Manutenção Norte.  

A área pesquisada é responsável pelos trabalhos de intervenção na rede de 

distribuição de energia, aérea e subterrânea, em baixa tensão (127, 220 e 380 Volts) 

e média tensão (13,8 e 34,5 kV), em toda a região norte do Paraná, cuja finalidade 

constitui-se em restabelecer e manter suas condições adequadas de funcionamento. 
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Três setores formam a Divisão de Manutenção Norte: Setor de Manutenção 

Londrina, Setor de Manutenção Apucarana e Setor de Manutenção Cornélio Procópio. 

 

4.1.1.1 Manutenção com linha desenergizada (linha morta) 

 

Os serviços envolvendo manutenção do setor elétrico devem priorizar a 

realização das atividades com circuitos desenergizados (BRASIL, 2004). Mesmo 

nesta condição, faz-se necessário que procedimentos e medidas de segurança 

adequados sejam obedecidos.  

A NR-10 estabelece que apenas serão consideradas desenergizadas as 

instalações elétricas liberadas para serviços, se adotados os procedimentos 

apropriados: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da 

ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização 

dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes, 

instalação da sinalização de impedimento de energização (BRASIL, 2004). 

 

4.1.1.2 Manutenção com linha energizada (linha viva) 

 

Para a realização desta atividade, devem ser seguidos procedimentos e 

metodologias que garantam a segurança dos envolvidos (FUNDAÇÃO COGE, 2005).  

Nesta condição de trabalho, os eletricistas da Divisão de Manutenção Norte 

executam as atividades mediante os seguintes métodos: 

 Método ao contato: há contato com a rede energizada, mas o trabalhador 

não fica no mesmo potencial da rede elétrica, estando devidamente isolado desta, 

pela utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva, adequados ao nível 

de tensão da rede. 

 Método à distância: há interação do trabalhador com as partes 

energizadas a uma distância segura, por meio da adoção de procedimentos, 

equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes apropriados (FUNDAÇÃO COGE, 

2005). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 ACIDENTES E DOENÇAS OCUPACIONAIS NA EMPRESA 

 

 

Dados obtidos junto à área de Recursos Humanos da empresa revelaram que 

nos últimos três anos, houve a abertura de nove CAT (Comunicação de Acidente do 

Trabalho), na Divisão de Manutenção Norte, relativos a acidentes e doenças 

ocupacionais, oriundos de lesões provocadas por problemas ergonômicos no 

trabalho. Ou seja, no referido período, 19,5% dos eletricistas da Divisão foram 

acometidos por lesões osteomusculares, as quais geraram um total de 334 dias de 

afastamento inicial das atividades laborais. 

O Gráfico 1 mostra as partes do corpo atingidas por estas lesões, entre os 

eletricistas, de acordo com a emissão das CAT. 

 

Gráfico 1 – Partes do corpo dos eletricistas atingidas pelas lesões 
Fonte: Autora (2016) 

 

Ao abordar a adoção de posturas inadequadas no trabalho, Iida (2005) 

enfatiza que a manutenção dos braços esticados causa dores e consequentes lesões 

nos braços e ombros, assim como as rotações de tronco desencadeiam danos na 

coluna vertebral do trabalhador. 
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5.2 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

 

 

O questionário utilizado na pesquisa (Anexo A) foi respondido por 37 

participantes (1 do sexo feminino e 36 do sexo masculino), ou seja, 80,43% de um 

total de 46 eletricistas de linha morta e linha viva, pertencentes à Divisão de 

Manutenção Norte, formada pelos setores de manutenção de Londrina, Apucarana e 

Cornélio Procópio. Não integraram esta etapa do estudo os eletricistas da área que, 

nas datas de realização da pesquisa, estavam em período de férias, afastamento 

(médico ou outro) ou ausentes por qualquer motivo. 

No Gráfico 2 está apresentada a relação da idade e tempo de trabalho na 

empresa, podendo-se constatar que 54% do total da amostra têm entre 28 e 40 anos 

de idade, representando maior índice de trabalhadores na atividade, sendo que, 

desses, 15% possui até 5 anos de empresa, 70% tem de 6 a 10 anos de serviço e 

15% tem de 11 a 20 anos de empresa. Os outros 46% dos entrevistados possuem 

idade superior a 40 anos, de forma que, 17,6% deles têm de 6 a 10 anos de serviço, 

29,4% de 11 a 20 anos e 53% exercem a função há mais de 20 anos. 

 

 

Gráfico 2 – Idade X Tempo de serviço 
Fonte: Autora (2016) 

 

Quando analisadas as queixas de dor, observa-se no Gráfico 3 que os 

primeiros sintomas de dor e desconforto começam a surgir ainda nos primeiros 5 anos 
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de trabalho na função. Apenas um eletricista desse grupo, ou seja, o equivalente a 

2,7% do total de participantes da pesquisa, declarou não apresentar qualquer 

sintomatologia dolorosa. Após esse período, isto é, a partir de 6 a 10 anos de empresa, 

100% dos entrevistados relataram queixas de dor. 

 

  

Gráfico 3 – Tempo de serviço X Sintomatologia dolorosa 
Fonte: Autora (2016) 

 

Em estudo realizado por Oliveira, Martins e Costa (2010), com 29 eletricistas 

de uma empresa de distribuição de energia na cidade de Manhuaçu - MG, 72% dos 

profissionais afirmaram ter tido alguma manifestação dolorosa osteomuscular no ano 

da pesquisa. 

Com a aplicação do questionário nórdico aos eletricistas da Copel, pode-se 

determinar a topografia da dor e desconforto entre os envolvidos, conhecendo-se as 

partes do corpo de maior acometimento (Gráfico 4).  

As regiões sintomáticas mais citadas pelos eletricistas na pesquisa (podendo-

se apontar mais de uma) foram: ombros, parte inferior das costas e joelhos, somando 

juntas, 56% da localização total das queixas. 
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Gráfico 4 – Topografia geral da dor 
Fonte: Autora (2016) 

 

Este resultado foi semelhante ao do estudo realizado por Castro (2011) com 

30 eletricistas de distribuição de energia elétrica da Companhia Paulista de Força e 

Luz - CPFL Energia, em que 87% dos funcionários avaliados apresentaram ao menos 

um relato de desconforto, cujas regiões dolorosas mais frequentes foram: ombro, 

coluna e joelho. 

Os dados coincidem parcialmente com a pesquisa desenvolvida por 

Vasconcelos et al. (2011), com 19 eletricistas do setor de distribuição de energia 

elétrica de Florianópolis e regiões próximas, pertencentes à CELESC – Centrais 

Elétricas de Santa Catarina, cujo método utilizado também foi o questionário nórdico, 

em que os ombros e pescoço foram identificados como as áreas do corpo com maior 

incidência de sintomas musculoesqueléticos, seguidos respectivamente, da parte 

superior das costas e da parte inferior.  

Grande parte das atividades dos eletricistas são executadas com uso de força 

e posturas inadequadas, como manutenção dos membros superiores acima do nível 

dos ombros, etc. Esses fatores de risco podem justificar a elevada predominância de 

sintomatologia musculoesquelética nos ombros (ALENCAR, 2008). 

Já, em avaliação de esforço realizada por Guimarães et al. (2002), aplicando-

se um questionário a 222 eletricistas de empresas terceirizadas de distribuição de 

energia elétrica, evidenciou-se maior intensidade de desconforto/dor na região das 
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costas. A pesquisa abordou sete zonas corporais (braços, mãos, pernas, pés, costas, 

pescoço e cabeça), subdivisão esta que difere do método estabelecido pelo 

questionário NQM. 

Oliveira, Martins e Costa (2010) mostraram em seus estudos a localização 

anatômica das queixas dolorosas dos eletricistas mineiros, sendo as zonas mais 

acometidas: coluna vertebral (61,9%), membros superiores (33,3%) e membros 

inferiores (14,3%). 

Ao responderem, através do questionário nórdico, se nos últimos 12 meses 

tiveram problemas (como dor, formigamento/dormência) nas nove regiões anatômicas 

consideradas, os empregados da Copel realizaram 118 apontamentos, que revelaram 

a topografia dos sintomas, apresentada no Gráfico 5, cuja maior predominância incide 

sobre os ombros (22,7% entre as partes do corpo acometidas). 

 

 

Gráfico 5 – Topografia da dor, formigamento/dormência nos últimos doze meses 
Fonte: Autora (2016) 

 

No diagnóstico obtido por Vasconcelos et al. (2011) nesta questão, 

apareceram ordinariamente em 1º lugar – a parte superior das costas, em 2º lugar – 

os ombros, e em 3º lugar – o pescoço. 

Ainda por meio do referido questionário, os eletricistas da Copel que, nos 

últimos 12 meses, disseram ter sido impedidos de realizar atividades normais (por 

exemplo: trabalho, atividades domésticas e lazer) por problemas físicos, indicaram as 

zonas corporais mais comprometidas, conforme o Gráfico 6.  

22,7%

17,3%

13,6%

10,0% 10,0%
8,2% 8,2%

5,5% 4,5%
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Foram efetuadas 34 indicações, de modo que a parte inferior das costas foi a 

região mais apontada (23,5%), seguida dos ombros e joelhos, com incidência de 

20,6% cada. Problemas nos tornozelos/pés não foram citados como origem de 

impedimento por nenhum dos entrevistados. 

 

 

Gráfico 6 – Regiões com problemas que geraram impedimentos para realização de atividades 
normais, nos últimos doze meses 

Fonte: Autora (2016) 

 

No estudo de Vasconcelos et al. (2011), foram classificadas em 1º lugar - 

pescoço e ombros e seguindo em 2º lugar - parte superior das costas, cotovelos e 

joelhos. Evidencia-se, portanto, entre os eletricistas da CELESC, a presença bastante 

significativa de problemas pertinentes à região do pescoço, no que se refere a 

impedimentos para se realizar atividades normais, o que não aparece com a mesma 

intensidade entre os eletricistas da Copel.  

De acordo com as respostas dos eletricistas da Divisão de Manutenção Norte, 

que juntos realizaram 51 menções às partes do corpo que mais motivaram consultas 

a profissionais da área da saúde (médico, fisioterapeuta) nos últimos 12 meses, 

verifica-se, conforme demonstrado no Gráfico 7, que 43,2% das consultas foram 

originadas por problemas nos ombros e joelhos dos trabalhadores participantes do 

estudo. Em ordem subsequente, aparece a parte inferior das costas, com 17,6%. 
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20,6% 20,6%

11,8%

8,9%

5,9% 5,9%

2,8%



  44 

 

 

Gráfico 7 – Regiões que motivaram consultas a profissionais da saúde nos últimos doze 
meses 

Fonte: Autora (2016) 

 

As motivações das consultas são coerentes com as queixas apresentadas 

pelos empregados, uma vez que, em resposta às indagações anteriores, presentes 

no questionário nórdico, as regiões do ombro, joelho e parte inferior das costas foram 

as que mais sobressaíram, sendo observadas apenas alterações na ordem de 

incidência. 

Quanto à procura por profissional da área de saúde, os eletricistas 

catarinenses indicaram em 1º lugar – ombros e 2º lugar - parte inferior das costas 

(VASCONCELOS et al., 2011). Ou seja, o resultado assemelha-se parcialmente com 

o observado em pesquisa com os trabalhadores da Copel, exceto pela predominância 

de consultas por problemas nos joelhos, entre os eletricistas paranaenses. 

Os empregados da Copel também foram indagados se, nos últimos sete dias, 

apresentaram algum problema nas áreas do corpo indicadas no NQM. O resultado 

obtido, composto por 33 apontamentos, está exposto no Gráfico 8, em que se 

evidencia maior quantidade de ocorrências nos ombros (27,2%), precedida de joelhos 

e cotovelos (15,2% de incidência cada). 
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Gráfico 8 – Regiões com problemas nos últimos sete dias 
Fonte: Autora (2016) 

 

Referente aos problemas apresentados nos sete dias anteriores à pesquisa, 

a região dos ombros aparece em 1º lugar tanto nesta pesquisa com os empregados 

da Copel quanto na de Vasconcelos et al. (2011) com os eletricistas da CELESC. O 

que difere é o 2º lugar, que entre os catarinenses foi o pescoço. 

O Gráfico 9 mostra que, do total de eletricistas copelianos que mencionaram 

alguma queixa de dor ou desconforto, 47% afirmam que as dores se iniciam após o 

trabalho, 25% durante o trabalho, 20% sentem-nas o dia todo e 8% disseram que as 

dores começam durante o sono, sendo possível senti-las ao acordarem.  

 

 

Gráfico 9 – Surgimento das dores no corpo 
Fonte: Autora (2016) 
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Conforme exposto no Gráfico 10, dos empregados que apresentaram 

sintomatologia dolorosa, 89% declaram que as dores têm relação com o trabalho e 

11% não souberam responder a indagação. 

 

 

Gráfico 10 – Relação das dores com o trabalho 
Fonte: Autora (2016) 

 

O Gráfico 11 mostra que a maioria destes eletricistas (94%) afirmam não ter 

sentido dores em trabalho anterior a este. Portanto, os outros 6% já apresentavam 

sintomatologia dolorosa antes de exercerem a atual atividade. 

 

 

Gráfico 11– Sintomatologia dolorosa em trabalho anterior 
Fonte: Autora (2016) 

 

De acordo com o que demonstra o Gráfico 12, a pesquisa denotou que 51% 

da amostra de empregados participantes já necessitaram afastar-se do trabalho por 
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problemas físicos (relacionados ao trabalho ou não), em algum momento da vida 

laboral, o que equivale a 19 eletricistas. 

O absenteísmo relatado totalizou 1581 dias (média de 83,2 dias/empregado 

afastado), por motivos diversos, sendo que, cirurgia de joelho, hérnia de disco e 

cirurgia de ombro originaram o afastamento de 3 empregados cada (9 trabalhadores 

no total), gerando 1300 dias ou 82,2% das ausências no trabalho. 

 

 

Gráfico 12 – Necessidade de afastamento por problemas físicos 
Fonte: Autora (2016) 

 

Em estudo realizado por Castro (2001), com eletricistas de São Paulo, 

problemas pertinentes à coluna e joelho apareceram como maiores responsáveis pela 

incapacidade temporária para o trabalho, com 25,5% das ausências, de um total de 

297 dias, no ano de 2006. 

Quanto às maiores dificuldades ergonômicas para a execução das tarefas na 

Copel, entre as opções de respostas disponibilizadas no questionário, podendo-se 

assinalar mais de uma, conforme a percepção dos envolvidos no estudo, o fator de 

risco mais citado foi o esforço físico intenso, com 37% das indicações (Gráfico 13). 

Em seguida, estão postura inadequada (29%) e levantamento e transporte de peso 

(25%).  

Os eletricistas também especificaram outras situações críticas (9%), como: 

trabalho com peso acima da altura da cabeça, falta de ginástica laboral na empresa, 

altura da vara de manobra, condições climáticas intensas, agachar e levantar diversas 

vezes ao dia, excesso de tarefas, andar em terreno irregular e esforço repetitivo de 

membros superiores. 

51%
49%
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Gráfico 13 – Principais dificuldades ergonômicas para a execução das tarefas 
Fonte: Autora (2016) 

  

Em indagação semelhante envolvendo os eletricistas do município de 

Manhuaçu (MG), por ocasião de pesquisa desenvolvida por Oliveira, Martins e Costa 

(2010), os fatores de risco elencados pelos profissionais foram: posturas inadequadas 

(42,8%), esforço físico (38,1%), além de sedentarismo (14,3%) e fatores climáticos 

(4,8%). 

Questionados se há alguma tarefa específica que lhe causa maior dor ou 

desconforto, 30 eletricistas, isto é, 81% dos trabalhadores da Divisão de Manutenção 

Norte responderam afirmativamente à pergunta. Tratando-se de questão aberta, 

pode-se verificar no Gráfico 14 que os participantes elencaram 17 atividades (citadas 

32 vezes), as quais consideraram influenciar nos sintomas físicos já constatados, 

entre elas: transportar transformador/poste de fibra (18,7%), escalar/permanecer com 

esporas no poste, instalar aterramento temporário e levantar peso (9,4% cada). 
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Gráfico 14 – Tarefas que causam maior dor ou desconforto 
Fonte: Autora (2016) 

 

O questionário aplicado buscou saber se os entrevistados têm dificuldades, 

dor ou desconforto no manuseio dos equipamentos de trabalho, de maneira que, 21 

deles (56,7% da amostra) responderam de modo afirmativo. A pergunta aberta 

possibilitou que os empregados pudessem relacionar 9 equipamentos, mencionados 

27 vezes, sendo mais citados: aterramento temporário (25,9%), vara/bastão (18,5%), 

esporas e motosserra/motopoda (14,8% cada), conforme Gráfico 15. 

 

 

Gráfico 15 – Equipamentos que causam maior dor ou desconforto 
Fonte: Autora (2016) 
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Concernente às principais dificuldades com relação aos equipamentos 

utilizados na execução das atividades, entre as alternativas de resposta presentes no 

questionário (havendo a possibilidade de mais de uma escolha), as de maior 

incidência foi a postura necessária para o uso (33%), o peso (29%) e o tempo de uso 

durante o serviço (20%), como pode-se verificar no Gráfico 16.  

 

 

Gráfico 16 – Principais dificuldades com relação aos equipamentos utilizados 
Fonte: Autora (2016) 

 

Ao serem indagados se praticam ou não alguma atividade física, 59,4% (22 

eletricistas) responderam que sim. A frequência com que ocorre esta prática está 

explícita no Gráfico 17, podendo-se obervar que a maioria se exercita de vez em 

quando (32%) ou, no máximo, duas vezes por semana (32%). 

 

 

Gráfico 17 – Frequência da prática de atividades físicas 
Fonte: Autora (2016) 
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5.3 ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES EM CAMPO 

 

 

Observações diretas dos serviços executados pelos eletricistas em ambiente 

de trabalho externo, bem como registros fotográficos, foram realizados desde o ano 

de 2015, quando definiu-se o tema desta pesquisa, com a finalidade de identificar as 

principais dificuldades físicas, as ferramentas e materiais utilizados e as posturas 

adotadas. 

Existem na empresa, 67 tarefas padronizadas para Manutenção e Construção 

de Redes com Linha Morta (LM) e 44 com Linha Viva (LV), um somatório de 111 

atividades possíveis, atribuídas aos eletricistas pesquisados, além de 20 tarefas 

Preliminares de Rede Aérea, as quais antecedem os serviços principais, sendo 

algumas delas: estacionamento de veículo, análise preliminar de risco, teste de 

ausência de tensão, instalação de aterramento temporário (estas duas últimas, para 

serviços em LM). 

Frente ao vasto conjunto de atividades passíveis de execução, foram 

acompanhadas, aleatoriamente, as programadas e emergenciais, conforme o 

cronograma estabelecido pela própria área para as equipes disponíveis nas datas 

definidas para a observação em campo. 

Foram mapeadas e discutidas com maior ênfase neste estudo, as posturas 

assumidas com frequência acentuada pelos trabalhadores, aquelas consideradas 

mais críticas e de relevante dificuldade, e ainda, as mais prejudiciais e propensas a 

desencadear sintomatologia dolorosa e futuras doenças musculoesqueléticas, de 

acordo com a literatura consultada. 

A postura de trabalho em cima do poste, em pé, implica em posição estática 

da musculatura dos membros inferiores, sendo fonte de desconforto e dor. Apresenta 

problemas de acomodação dos membros inferiores (pés, principalmente), devido às 

peculiaridades da tarefa a ser realizada, ao arranjo dos elementos que compõem a 

rede elétrica e suas estruturas e aos métodos de escalada e posicionamento com 

esporas e escadas.  

Os eletricistas buscam a posição semissentada para a execução de serviços 

nos postes. O talabarte, componente do conjunto antiqueda para trabalho em altura, 
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é posicionado nos quadris. O cinto paraquedista utilizado, é almofadado também na 

altura do quadril. Ambos servem de apoio para a posição semissentada. 

Durante a realização dos trabalhos, são adotadas posturas desfavoráveis e 

desconfortáveis, incluindo abdução de braços, flexão do pescoço e desvio de tronco. 

O eletricista, no exercício de suas atividades em plano elevado, necessita 

manusear, levantar e sustentar equipamentos, como: esporas nos pés, vara 

telescópica, bastão de manobra, aterramento temporário, detector de tensão, entre 

outros. Essa condição representa um esforço físico considerável, com variação nas 

posturas de rotação e extensão de tronco, membros superiores e inferiores. 

 

5.3.1 Posição Estática dos Membros Inferiores 

 

O trabalho estático caracteriza-se por exigir a contração contínua de 

músculos, a fim de manter determinada posição. É extremamente fatigante, devendo 

ser evitado, sempre que possível, ou aliviado com mudança de posturas, melhor 

posicionamento de ferramentas ou utilização de apoios para as partes do corpo. Na 

posição parada, em pé, o coração encontra maior dificuldade para bombear sangue 

para as extremidades do corpo, desencadeando a fadiga dos músculos. (IIDA, 2005). 

A Figura 2 ilustra a espora, equipamento utilizado para escalada em poste.  

 

 
Figura 2 – Espora tipo D para escalada em poste 

Fonte: COPEL (2013) 
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A Figura 3 mostra o eletricista executando trabalho em plano elevado, em 

posição estática, utilizando esporas nos pés. 

 

 

Figura 3 – Posição estática do eletricista em cima do poste 
Fonte: Autora (2016) 

 

Um eletricista de manutenção de linhas e redes chega a permanecer em cima 

do poste, por um período médio de até 3 horas, sem interrupção, dependendo da 

atividade a ser executada, utilizando as esporas nos pés, cujo peso aproximado é de 

2,5 kg (par) e foi o terceiro equipamento mais apontado pelos usuários como causador 

de dor e desconforto (14,8%), no questionário aplicado em uma das etapas da 

pesquisa.  

Obrigatoriamente, o profissional também deve estar munido de conjunto para 

trabalho em altura, composto por cinto paraquedista, talabarte de posicionamento e 

trava-quedas, agregando ao corpo um peso adicional de 6 kg. 
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5.3.2 Torção de Tronco 

 

Considerando que o tronco é o segmento mais importante para a estabilidade 

do corpo, muitos movimentos solicitam a ativação postural dos músculos do tronco. 

Se, durante a atividade laborativa, o trabalhador usá-lo em excesso ou de maneira 

incorreta, em tarefas repetitivas, pode colocar uma sobrecarga inadequada sobre os 

elementos musculoesqueléticos da região, especialmente na coluna vertebral 

(ENOKA, 2000).  

A torção do tronco causa maior tensão entre os discos intervertebrais, sendo 

que, as articulações e os músculos responsáveis por esse movimento são submetidos 

a cargas assimétricas que são prejudiciais (DULL, WEERDMEESTER, 2004). 

A Figura 4 exemplifica uma das atividades em que o eletricista necessita 

executar torção estática de tronco, em atividade de instalação de aterramento 

temporário de média tensão. 

 

 

Figura 4 – Torção estática de tronco do eletricista 
Fonte: Autora (2016) 
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O profissional utiliza um bastão de manobra de aproximadamente 4,5 kg para 

içar e instalar o conjunto de aterramento que pesa em torno de 20 kg e foi considerado 

o equipamento que mais provoca desconforto e dor (25,9%), de acordo com as 

respostas ao questionário aplicado. 

Os componentes do aterramento que necessitam ser içados pelo eletricista 

são:  

 Um trapézio de alumínio, de suspensão para elevação simultânea dos 

grampos das fases; 

 Quatro grampos com parafuso em bronze, corpo de alumínio; 

 Cabo de cobre extra flexível, sendo 2 lances de 2 m e 1 lance de 12 m. 

A Figura 5 ilustra os componentes do conjunto de aterramento temporário tipo 

sela, utilizado pelos eletricistas.  

 

 

Figura 5 – Conjunto de Aterramento Temporário de Média Tensão Tipo Sela  
Fonte: COPEL (2015a) 

 

5.3.3 Inclinação da Cabeça 

 

Trata-se de postura desfavorável biomecanicamente, que provoca rápida 

fadiga nos músculos do pescoço e do ombro, devido peso relativamente elevado da 

cabeça, entre 4 e 5 quilos (FALCÃO, 2007).  

Quando a cabeça é flexionada mais de 30º, os músculos do pescoço 

tencionam-se para manter a postura, o que provoca sobrecarga no pescoço e ombros. 
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Recomenda-se manter a cabeça o mais próximo possível da posição vertical 

(MATTOS; MÁSCULO, 2011). 

A Figura 6 demonstra a necessidade do eletricista de curvar a cabeça para 

trás, para instalar o aterramento temporário.  

 

 

Figura 6 – Inclinação (para trás) da cabeça do eletricista  
Fonte: Autora (2015) 

 

Nessa situação, a musculatura do pescoço é muito exigida para a sua 

sustentação, em função das flexões constantes que precisa realizar e das posições 

frequentemente assumidas pelo corpo. Esses esforços derivam do posicionamento 

necessário da cabeça para melhor visualização dos equipamentos manuseados e 

tarefa a ser executada, bem como, pela utilização dos braços em extensão, 

promovendo sobrecarga e tensão nos músculos e articulações dos ombros, pescoço 

e costas (VASCONCELOS et al., 2011). 

Além dos equipamentos pesados que ele sustenta com os membros 

superiores, ainda há o agravante da influência de outros fatores, dependendo das 

condições do clima, como: o suor embaçando os óculos de segurança, a água da 
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chuva obstruindo as lentes ou os raios solares prejudicando a visão, situações que 

geram ainda mais dificuldades para que ele encontre um posicionamento adequado 

em cima do poste. 

 

5.3.4 Abdução de Membros Superiores Acima do Nível dos Ombros 

 

Atividades laborais executadas acima do nível do ombro provocam uma 

diminuição no fluxo sanguíneo e dos nutrientes necessários ao músculo, acarretando 

fadiga, dor e parestesia, e podem resultar em lesões osteomusculares na região do 

ombro do trabalhador. (AZEVEDO; MEJIA; VALENTE, 2012). 

Podem ocorrer dores no pescoço e ombros ao se trabalhar muito tempo com 

os braços elevados, sem apoio. Esses problemas aparecem, principalmente, com a 

utilização de ferramentas manuais, de modo que, as dores se acentuam se houver 

aplicação de forças ou execução de movimentos repetitivos com as mãos, podendo 

desencadear LER/DORT em casos mais graves. Se for inevitável, a tarefa realizada 

acima do nível dos ombros deve ser de duração limitada. (DULL, WEERDMEESTER, 

2004). 

A Figura 7 mostra o eletricista realizando operação de chaves fusíveis com 

vara telescópica, atividade em que ele pratica abdução assimétrica dos membros 

superiores acima do nível dos ombros, sustentando o peso da vara telescópica, de 

aproximadamente 6 kg, a qual foi indicada nas respostas do questionário como o 

segundo equipamento que mais causa dor e desconforto no manuseio (18,5%).  
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Figura 7 – Abdução de braço do eletricista em operação de chave fusível  
Fonte: Autora (2016) 

 

Havendo incidência de vento, torna-se mais difícil manter o equipamento 

estável, totalmente estendido na vertical (cerca de 10 metros de comprimento). 

 

 

5.4 RECOMENDAÇÕES ERGONÔMICAS 

 

 

Mediante o estudo desenvolvido, verifica-se uma diversidade de tarefas com 

grande exigência física, posturas inadequadas, peso elevado dos equipamentos e 

dificuldades em seu manuseio. Os levantamentos obtidos confirmam a necessidade 

de intervenção ergonômica junto aos eletricistas. 
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Com o objetivo de atenuar os problemas encontrados e proporcionar maior 

conforto e uma melhor qualidade de vida a esses eletricistas, propõem-se algumas 

sugestões: 

 Contratar de serviços de profissional de Ergonomia, para estudo 

ergonômico mais detalhado e abrangente; 

 Promover periodicamente campanhas com temas voltados à Ergonomia; 

 Revezar a execução das atividades entre os componentes da equipe, ao 

longo da jornada diária de trabalho; 

 Sempre que possível, priorizar a utilização de veículo com cesto aéreo 

para acesso ao poste; 

 Reimplantar prática de ginástica laboral na empresa; 

 Na aquisição de novas ferramentas e equipamentos, solicitar avaliação 

de um Comitê de Ergonomia; 

 Conscientizar e orientar a correta utilização dos equipamentos e as 

opções de posturas mais adequadas para cada atividade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados apresentados neste estudo revelaram alta quantidade de 

ocorrências de sintomas musculoesqueléticos nos eletricistas da Divisão de 

Manutenção Norte. 

Confrontando-se os dados adquiridos com as atividades executadas por estes 

profissionais, observadas através dos acompanhamentos em campo, pode-se 

associar os sintomas apresentados com as posturas, o trabalho muscular e o esforço 

físico exigidos para o desempenho das tarefas diárias. Essa relação justifica a 

implantação de medidas de intervenção ergonômica, de forma a minimizar os riscos 

biomecânicos existentes e evitar o agravamento das disfunções relatadas pelos 

sintomáticos.  

Os trabalhadores envolvidos nesta pesquisa não possuem posto fixo de 

trabalho, que permita sua adequação às características dos trabalhadores. Dessa 

forma, devem ser priorizadas ações preventivas focadas em ferramentas e 

equipamentos, treinamentos, procedimentos de trabalho e medidas organizacionais, 

no intuito de reduzir a sobrecarga e prevenir o surgimento de distúrbios 

osteomusculares. 

O controle dos riscos ergonômicos deve enfatizar principalmente as regiões 

dos ombros, costas e joelhos, por serem as áreas com maior predominância de 

sintomatologia, a qual pode prognosticar a ocorrência de DORT no futuro. 

O mapeamento obtido também aponta a necessidade de condicionamento 

físico adequado dos empregados, objetivando o aumento de sua capacidade física 

nas regiões anatômicas mais requeridas para o trabalho, por meio de fortalecimentos 

e alongamentos, por exemplo. 

Para intervenção eficiente no gerenciamento dos riscos ergonômicos, mais 

estudos se fazem necessários (escassos na própria literatura), para avaliação mais 

profunda e detalhada da exposição ergonômica presente na atividade dos eletricistas. 

Para tanto, sugere-se: investigar outras variáveis não exploradas nesta pesquisa, 

como fatores climáticos e aspectos psicológicos, capazes de interferir na condição 

ergonômica dos empregados; analisar as diferenciadas funções operacionais da 
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empresa; realizar análise ergonômica das funções com profissionais especializados 

para tal fim, utilizando-se de protocolos e métodos de avaliação específicos. 

Destaca-se a importância de disponibilizar aos trabalhadores informações 

corretas acerca das posições de trabalho e das consequências da adoção de posturas 

inadequadas, além de estimular que eles próprios, vivenciando essas situações e 

sendo conhecedores das particularidades das atividades que desenvolvem, 

contribuam propondo soluções e medidas que possam ser aproveitadas para alterar 

e melhorar as condições ergonômicas de trabalho. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA 

 

MAPEAMENTO ERGONÔMICO DA FUNÇÃO ELETRICISTA, NA 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, DIVISÃO DE 

MANUTENÇÃO NORTE 

 

Data: ____/____/____ 

Nome: _______________________________________________________ 

Data de Nasc.:____/____/____  

Idade: ______anos. 

Mão dominante: (  ) Direita   (  ) Esquerda  

Setor:_____________________________ 

Função:_____________________________________________________ 

Horário Trabalho: das_____ h _____ às _____ h _____  

Tempo de Serviço: ____________anos. 

Altura: ___________m.          Peso:_____ kg.  

Ganho de peso nos últimos 2 anos: __________kg. 

 

1. Pratica alguma atividade física? (  ) Sim (  ) Não 

 

2. Qual a frequência semanal? 

(  ) de vez em quando  (  ) 1 vez  (  ) 2 vezes  (  ) 3 vezes  (  ) mais de 3 vezes 

 

3. Já se afastou do trabalho por problemas físicos? (  ) Sim  (  ) Não 

 

4. Tempo afastado: ___________________ Motivo____________________ 

 

5. Tem faltado ao trabalho? (  ) Sim (  ) Não 

Motivo?_______________________________________________________ 

 

6. Tem algum problema de saúde? (  ) Sim (  ) Não.  

Qual_________________________________________________________ 

Há quanto tempo tem este problema?  
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Dias (  ) semanas (  ) meses (  ) anos (  ) 

Quantos? _____ 

7. Já realizou algum tratamento para este problema? (  ) Sim (  ) Não 

Qual (is) tratamento(s)?  

_____________________________________________________________ 

 

8. A recuperação foi total: (  ) Sim  (  ) Não 

 

9. Atualmente sente dores no corpo? (  ) Sim  (  ) Não 

 

10. Responda as questões abaixo com um X. Por favor, responda todas as 

perguntas, mesmo que você nunca tenha tido problemas em qualquer parte do seu 

corpo. 

 

Fonte: Barros e Alexandre (2003). 

 

11. As dores costumam surgir: 

(  ) Durante o sono  (  ) Após o trabalho  (  ) Durante o trabalho  (  ) O dia todo 

 

12. As dores têm relação com o trabalho? (  ) Sim (  ) Não. 

 

13. Quais as maiores dificuldades ergonômicas para a execução das tarefas? 
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(  ) Esforço físico intenso 

(  ) Levantamento e transporte de peso 

(  ) Postura inadequada  

(  ) Outro. Especificar: ___________________________________________ 

 

14. Há alguma tarefa específica que lhe causa maior dor ou desconforto?  

(  ) Sim (  ) Não 

Qual (is)? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

15. Qual era o seu trabalho anterior a este? 

_____________________________________________________________ 

 

16. Sentia dor ou desconforto no trabalho anterior? (  ) Sim (  ) Não 

 

17. Tem dificuldades, dor ou desconforto no manuseio dos equipamentos de 

trabalho? (  ) Sim (  ) Não.  

Quais equipamentos? 

_____________________________________________________________ 

 

18. Quais as maiores dificuldades com relação aos equipamentos utilizados? 

(  ) Peso 

(  ) Formato 

(  ) Transporte 

(  ) Tempo de uso durante o serviço 

(  ) Postura necessária para o uso 

(  ) Outro. Especificar: ___________________________________________ 

 

 


