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CONDIÇÕES DE TRABALHO NO TRANSPORTE PÚBLICO

AN P

PREMISSAS

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001) trata a dor como 
uma das razões mais comuns e um determinante para o constran-
gimento musculoesquelético em trabalhadores. Posturas inade-
quadas, esforços repetitivos e tarefas que exigem esforços inten-
sos podem provocar doenças de caráter ocupacional como as 
lesões por esforços repetitivos – LER e os distúrbios osteomuscu-
lares relacionados ao trabalho – Dort (Iida, 2005). O Ministério do 
Trabalho e do Emprego do Brasil ressalta a importância de garantir 
condições de trabalho seguras e saudáveis, tendo como finalidade 
a preservação da saúde e da vida do trabalhador, prevenindo aci-
dentes e doenças ocupacionais.

O ato de dirigir, o campo de visão e a acessibilidade aos controles 
fazem com que o motorista efetue ajustes posturais e, por conse-
quência, a coluna realiza movimentos secundários, gerando redu-
ção da segurança e da estabilidade da operação, além de aumen-
tar as chamadas sobrecargas musculares e articulares nesse 
indivíduo. No caso dos motoristas de ônibus, a atividade de dirigir 
é desgastante e sua eficácia está relacionada, principalmente, a 
fatores ambientais do local de trabalho. Para que os mesmos pos-
sam realizar suas atividades em condições favoráveis de conforto 
e segurança, é necessário que os veículos apresentem condições 
adequadas (ABNT, 2008).

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 41 - 2018 - 3º quadrimestre

110

Portanto, a relação entre a postura corporal e o arranjo dos itens de 
design (equipamentos) no posto de trabalho dos motoristas de ônibus 
se constitui em objeto de investigação no desenvolvimento de equi-
pamentos mais adequados ergonomicamente, minimizando os pro-
blemas de saúde. A relação do posto de trabalho com os agravos 
desses problemas foi o tema explorado neste artigo, em um estudo 
de caso de caráter exploratório-descritivo em motoristas de ônibus 
com esforços significativos da estrutura locomotora.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico tem foco em fatores ergonômicos e aspectos 
gerais do posto de trabalho. Há diversas definições de ergonomia 
(Grandjean, 2005): de maneira geral, pode ser definida como o 
estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a organiza-
ção e o ambiente para que haja intervenções e projetos no sentido 
de melhorar de forma integrada a segurança, o conforto, o bem-
estar e a eficácia das atividades humanas. A ergonomia encontra 
três níveis de desafios (Gonçalves e Xavier, 2005): o nível das con-
dições de trabalho, tendo como foco principal a segurança e a 
saúde, abordando estas condições no contexto da atividade; o 
nível dos sistemas técnicos, que leva em consideração a eficiência 
e a confiabilidade; e, por fim, o nível dos sistemas de produção, 
que considera a eficiência e, principalmente, a qualidade dos sis-
temas de produção.

As duas abordagens em estudos ergonômicos que se destacam são 
(Lancman, 2004): a primeira conhecida como human factors e a 
segunda como ergonomia da atividade humana. Neste trabalho, o 
método empregado pautou-se primordialmente na segunda aborda-
gem, ressaltando a análise ergonômica do trabalho – AET (Leal, 2015). 
Esta análise prioriza a análise da atividade em que o trabalhador é o 
ator no processo de trabalho.

A AET é um modelo metodológico que possibilita, por meio do 
ponto de vista da atividade, compreender e correlacionar os deter-
minantes das situações de trabalho com as suas consequências 
para os trabalhadores e para o sistema de produção (Jackson Filho 
e Lima, 2015). Uma das etapas da análise ergonômica do posto de 
trabalho lida com uma questão fundamental que é a de avaliar os 
fatores de risco nos postos de trabalho que são potencialmente 
danosos ao sistema musculoesquelético. Em se tratando de fato-
res de risco, seja qual for a posição que o trabalhador assuma no 
trabalho, os prejuízos que uma postura inadequada acarreta, con-
siderando a exposição às agressões de diferentes origens e carac-
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terísticas sofridas diariamente, se constituem em fatores de agres-
são ao corpo, gerando sobrecargas mecânicas em suas estruturas 
ósteoneuromusculares (Abreu, Cardoso e Ceccato, 2017). O sim-
ples ato de sentar coloca a coluna vertebral numa posição anormal, 
pois quando se adota a postura sentada, a região da coluna lombar 
se curva, sofrendo uma diminuição ou eliminação de sua curvatura 
fisiológica.

A metodologia para a avaliação das posturas de trabalho pode ser 
classificada, de acordo com a forma de abordagem, em métodos 
observacionais, medições diretas ou indiretas e métodos subjeti-
vos de coleta de informações, principalmente sobre os efeitos 
sistêmicos tardios das posturas assumidas (Chung e Williamson, 
2018), sendo através destas observações que se avaliam as postu-
ras adotadas.

Estudos sobre motoristas de ônibus que foram avaliados em seu 
posto de trabalho apresentaram sinais de dor, fraqueza nos membros 
superiores e coluna vertebral, dores de cabeça, irritação, além de 
fadiga (Nascimento, 2003). O trabalho do motorista de ônibus deveria 
ser qualificado como penoso, pois são muitas as pressões, desgastes 
físicos e mentais, que desencadeiam o cansaço, gerando riscos à sua 
saúde (Sato, 1991). De maneira geral, os motoristas apresentam quei-
xas relacionadas à Dort em consequência do uso inadequado ou 
negligência de elementos determinantes da ergonomia, como a inade-
quação do ambiente de trabalho – posicionamento dentro do veículo, 
operação dos equipamentos, além dos movimentos repetitivos e fato-
res estressante inerentes à profissão (Almeida et al., 2008). Existe uma 
série de doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 
que podem estar relacionadas ao trabalho e que especificamente 
podem ser LER e Dort (Brasil, 2002). Os distúrbios musculoesqueléti-
cos se manifestam por alterações em nível de tendões, músculos, 
nervos, ligamentos e cartilagens.

Os fatores desencadeadores se distribuem em: ruídos do motor; 
vibração excessiva resultando em microlesões articulares mecâni-
cas; buzina; iluminação; temperaturas elevadas; exposição a 
poluentes atmosféricos. O posto de trabalho do motorista de ôni-
bus é a menor unidade produtiva, possuindo design diversificado 
com elementos comuns tais como assentos, volante, painel de 
controle, retrovisor, marcha. O arranjo dos instrumentos de infor-
mação e controle existentes no posto de trabalho atende a dois 
critérios (Santos et al., 2009): localização ótima dos componentes 
físicos e adequação antropométrica. No intuito de diminuir o des-
gaste do trabalhador, as empresas têm realizado várias ações com 

Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 41 - 2018 - 3º quadrimestre

112

base nas análises ergonômicas da NR 17 e, para o posto de traba-
lho, a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
a NBR 15570, complementada esta última pela NBR 15646 (ABNT, 
2009). Há estudos de ocorrência de dores em profissionais de 
diversas categorias como os motoristas de ônibus (Cardoso et al.,
2009; Matsudaira et al., 2011; Sharan et al., 2001) e carreteiros 
(Saporiti et al., 2010).

MÉTODO

O estudo é de abordagem qualitativa, exploratório-descritivo com 
delineamento transversal, observação e análise das alterações postu-
rais e quadros álgicos de origem muscular em motoristas de ônibus, 
além da avaliação do padrão ergonômico dos veículos e de entrevis-
tas junto aos motoristas de ônibus. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade da Amazônia sob 
o registro nº 17595113.5.0000.5173. A pesquisa de campo em si obe-
dece aos princípios éticos da Resolução CNS 196/1996 (Brasil, 1996) 
no que se refere à pesquisa com seres humanos.

O caso se dá pela seleção de uma empresa de transporte coletivo, 
com uma respectiva amostra de motoristas de ônibus. O estudo 
teve duas frentes de ação: i) o levantamento das características 
sociais, de rotina de trabalho dos motoristas e de queixas de pro-
blemas de saúde; e ii) a observação dos elementos do posto de 
trabalho, à luz das normas técnicas e das posturas assumidas 
pelos motoristas nas suas atividades laborais. Na primeira frente 
de ação, tem-se a aplicação de questionários aos motoristas e na 
segunda frente de ação, tem-se a investigação sobre o posto de 
trabalho em que se observa o posto de trabalho das carrocerias 
dos veículos utilizados e registram-se imagens de posturas dos 
motoristas em serviço, na atividade laboral em si. Há observação 
direta e o levantamento das características físicas presentes nes-
ses postos de trabalho dos ônibus.

Na avaliação de desconforto corporal, foi escolhido o diagrama de 
Corlett, amplamente utilizado na respectiva área (Corlett, Wilson e 
Manenica, 1986), sendo uma técnica de avaliação de desconforto 
postural por meio do mapa de regiões corporais e que permite as 
sensações subjetivas de desconforto e dor em cada um dos segmen-
tos corporais.

O diagrama de Corlett apresenta uma figura humana, com vista dorsal 
(de costas), dividida entre os segmentos corporais (região cervical, 
ombros, coluna torácica, cotovelos, antebraço, punho/mãos, quadril/
coxas, joelhos e tornozelos). 
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Figura 1
Mapeamento de desconforto/dor corporal para o hemicorpo direito/esquerdo

Fonte: adaptado de Corllet, Wilson e Manenica, 1986.

Na imagem da figura 1, gradua-se o nível de desconforto/dor mani-
festado em cada parte do corpo, numa escala representada por 
cinco níveis de intensidade: 1 - Nenhum desconforto/dor; 2 - 
Algum desconforto/dor; 3 - Moderado desconforto/dor; 4 - Bastan-
te desconforto/dor; 5 - Intenso desconforto/dor. O diagrama corpo-
ral é dividido em 27 áreas específicas e três segmentos corporais 
(tronco, lado direito e esquerdo), sendo cada região corporal ava-
liada em cada área. Para a avaliação em questão, as principais 
características físicas dos postos de trabalho dos ônibus foram: i) 
características do assento – altura e suas variações, largura e pro-
fundidade do assento, altura e largura do encosto, distância entre 
o encosto e o centro do volante, base superior e inferior do assen-
to, tipo de borda do assento; ii) características do painel – velocí-
metro, luzes do pisca alerta, luzes indicadoras da pressão do óleo, 
indicadores (de temperatura, bateria, iluminação interna, campai-
nha de parada) e vários botões de acionadores de luzes; iii) carac-
terísticas dos itens de segurança – cinto de segurança do tipo três 
pontos e a presença de cortinas na janela lateral ao motorista. O 
registro fotográfico de posturas assumidas foi analisado pela NR 
17 e a NBR 15570.
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O estudo de caso ocorreu numa empresa de ônibus de Belém do Pará 
que terá a sua identificação preservada. A empresa possui veículos 
com diversos tipos de carroceria, tem 65 motoristas e uma frota de 38 
ônibus para o transporte de passageiros. O regime de trabalho para 
todos é o celetista, com folgas semanais.

Em dias úteis, são realizadas aproximadamente quatro viagens, che-
gando a cinco viagens nos feriados e domingos. As pausas ocorrem 
entre as viagens, com tempo em média de cinco a vinte minutos. O 
período de pesquisa, envolvendo observação e pesquisa, foi de qua-
tro meses. A amostra foi de 52 motoristas profissionais (80% dos 
motoristas da empresa) que aceitaram participar da pesquisa respon-
dendo ao questionário e se submetendo a um período de observação 
em suas atividades laborais. As respostas foram de livre interpretação 
dos motoristas, cada um avaliando a frequência com que as dores/
desconfortos os acometiam. O questionário foi composto de quatro 
conjuntos de informações: i) aspectos sociais e ocupacionais; ii) hábi-
tos e comportamentos; iii) problemas de saúde e iv) percepção sobre 
aspectos ergonômicos dos postos de trabalho.

Foram disponibilizados pela empresa dois veículos de carrocerias 
e modelos diferentes, sendo identificadas como carrocerias do tipo 
T1 e do tipo T2, efetuando-se medidas do assento dos dois veícu-
los e, também, observações sistemáticas das atividades laborais 
desses profissionais em situação real, além de registros fotográfi-
cos. Para o registro das imagens realizado na cabine dos veículos, 
a máquina fotográfica foi posicionada lateralmente e superiormente 
ao posto de trabalho dos motoristas, visando obter uma melhor 
captura dos itens dispostos neste ambiente, tais como: cadeira do 
motorista, disposição dos pedais (revestido com borracha), design 
do painel, tipo de marcha, itens de segurança (cinto e cortinas) e 
localização do motor do veículo.

Os resultados da pesquisa dividem-se de acordo com as frentes de 
ação da investigação: características sociais, ocupacionais, mapea-
mento dos desconfortos corporais e aspectos do posto de trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Características dos indivíduos, ocupacionais e de queixas de 
problemas de saúde dos motoristas

A maioria dos motoristas é do sexo masculino (92%) e de baixa 
escolaridade (50% no ensino fundamental). A faixa etária média é de 
50 anos, o que já denota um declínio progressivo das funções do 
sistema musculoesquelético, órgãos do sentido e da função cere-
bral. A metade dos motoristas é de funcionários com mais de seis 
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anos de empresa (46,2%), com jornada intensa de trabalho – entre 
seis e oito horas (92,3%). A Convenção Coletiva de Trabalho estabe-
lece uma jornada de sete horas e 20 minutos. Quando perguntados 
se faziam hora-extra, 61,5% responderam positivamente, ou seja, 
um longo tempo de serviço, expondo-se aos riscos oriundos de 
vibrações físicas do veículo, à manutenção prolongada da postura 
sentada e aos sintomas de fadiga muscular, potencializando a ocor-
rência de desordens da coluna vertebral. 

Durante a jornada de trabalho, todos afirmaram que realizavam pau-
sas entre viagens de uma hora ao dia. Porém, relataram que o tempo 
para as pausas era considerado pouco, com duração de 5 a 15 
minutos por viagem, apesar de já estarem acostumados ao ritmo de 
trabalho (76,9%). O hábito com o ritmo de trabalho também é verifi-
cado na percepção do cansaço: 57,7% dos motoristas responderam 
que, ao final da jornada de trabalho, se sentiam um pouco cansados, 
e os demais sentiam-se muito cansados. Em relação à prática de 
atividade física, 76,9% dos motoristas responderam que não reali-
zam nenhum tipo de atividade física, e 53,8% nunca receberam 
nenhum tipo de treinamento e/ou orientação postural para o desem-
penho de suas atividades.

No relato dos hábitos e comportamentos, perceberam-se tarefas 
realizadas às vezes de modo inadequado e desconfortável, a 
manutenção da postura sentada na maior parte do dia, carga 
excessiva de trabalho e pausas insuficientes ou mal programadas, 
originando condições de trabalho desfavoráveis em detrimento da 
saúde desses motoristas de ônibus. Apesar de a percepção geral 
dos motoristas sobre a saúde ser boa (75%), os problemas de 
saúde de maior frequência estão relacionados a dores na coluna 
(15,4%), reumáticas (11,5%) e, em proporção menor, ligados ao 
controle de diabetes e hipertensão arterial, visão e audição 
(15,4%). Dentre as dores mais observadas, após a jornada de tra-
balho destacaram-se: 15,4% relataram sentir câimbras e 9,6% 
relataram sentir dores articulares.

No que tange aos ajustes de algum acessório em seu posto, todos 
responderam que efetuavam ajustes, sendo que 63,5% regulavam o 
assento, usando, por exemplo, capa de bolinhas de madeira para o 
assento e encosto da cadeira como um acessório para melhor aco-
modação (19,2%), como forma de minimizar o desconforto gerado 
pela postura sentada prolongada. No mapeamento do desconforto 
corporal, observou-se que o hemicorpo esquerdo dos motoristas 
apresentou índices de grau de intensidade moderado de desconforto 
em duas das cinco regiões avaliadas. Ou seja, 17,3% da população 
estudada apresentaram desconforto/dor na região inferior das costas 
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e da bacia e 7,7% referiram sentir bastante desconforto/dor também 
na região da coluna lombar.

Este resultado pode estar relacionado com as características da 
posição sentada que o motorista de ônibus assume durante a exe-
cução de suas tarefas e, também, devido ao fato de ser o lado do 
corpo aonde o motorista desliza as mãos sobre o volante para efe-
tuar as manobras à esquerda (muito mais difíceis) e se esquiva para 
acompanhar o trânsito no retrovisor lateral e fazer ultrapassagens. 
No lado do hemicorpo direito das regiões do ombro, braço, cotovelo, 
antebraço, punho, mão, coxa e perna, foi constatado que 7,7% dos 
motoristas apresentaram nível moderado de desconforto/dor para a 
região da perna direita, podendo associar este resultado a função 
que o motorista realiza ao usar o pedal do acelerador do veículo, 
como também nas mãos e ombro ao efetuar as movimentações de 
marcha dos ônibus, além de se esquivar para observar subida e 
descida de passageiros.

As queixas foram maiores, após um determinado tempo de trabalho 
na posição sentada, em que começa a se desenvolver no pé direito 
(usado no acelerador do veículo) uma posição de semi-inversão na 
articulação médio tárcica (virada do pé para dentro), acrescido do 
esforço repetitivo de passagem de marcha na direção do ônibus.

ANÁLISE DO POSTO DE TRABALHO DOS VEÍCULOS

Os fatores ergonômicos básicos do assento dos motoristas de ônibus, 
as características do painel e os itens do equipamento de segurança 
obrigatório com base nas normas foram avaliados. O posto de trabalho 
na cabine das carrocerias é composto de: assento, volante, alavanca 
de marchas, alavanca do freio de mão, alavanca do controle do pisca-
pisca, dois acionadores para abertura e fechamento das portas, pedal 
do freio, pedal do acelerador, pedal de embreagem, acionador da buzi-
na, painel, motor dianteiro, cortinas na janela lateral ao motorista.

Após identificação da disposição dos equipamentos do layout interno 
dos veículos, foram analisadas as características dos assentos das 
cabines dos motoristas. Os valores apresentados nos dois tipos de 
veículos foram confrontados com aqueles estabelecidos pela NBR 
15570 no que concerne a segurança, conforto e eficiência no trabalho 
destes profissionais.

Os assentos das cabines dos ônibus estudados apresentaram influên-
cia no resultado para os itens altura do encosto, base superior do 
encosto e base inferior do encosto do veículo com carroceria tipo 1 e 
para os itens altura do encosto e base inferior do encosto referente ao 
veículo com carroceria tipo 2. As alterações referem-se à altura do 
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encosto, base superior do encosto e distância do encosto até ao cen-
tro do volante. Em relação aos outros itens referentes ao assento, os 
valores encontrados atenderam o que estabelecem as normas brasi-
leiras NBR 15570 e NR 17.

As características do encosto da cadeira do motorista estavam abaixo 
dos requisitos mínimos estabelecidos pela legislação, comprometen-
do a segurança e a estabilidade corporal. A disposição dos botões no 
painel de controle estava de acordo com que estabelece a NBR 
15570. O posto de trabalho tem, ainda, janela lateral do motorista com 
cortina para proteção solar, sem obstrução do campo de visão ao 
espelho retrovisor externo esquerdo. O cinto de segurança estava 
presente no posto de trabalho, porém, observou-se durante as via-
gens realizadas que os motoristas não faziam uso deste equipamento, 
reforçando a necessidade de cursos de orientações e qualificação. O 
assento não obedeceu às recomendações previstas nas normas, com 
alterações para a altura do encosto, base superior do encosto e dis-
tância do encosto ao centro do volante, podendo afetar o desempe-
nho das funções dos motoristas e a sua saúde, desencadeando pro-
blemas musculoesqueléticos nos trabalhadores.

O encosto adequado e a distância deste até o volante favorece uma 
melhor estabilidade postural, não sobrecarrega a coluna lombar e o 
condutor não precisa se inclinar para frente com a necessidade de 
acesso aos controladores dispostos no painel. Ao longo da jornada de 
trabalho dos motoristas, foram observadas mudanças posturais repe-
titivas e forçadas, realizadas em uma posição quase fixa na postura 
sentada. Essas atividades exigem que o trabalhador assuma frequen-
temente as mesmas posições corporais, ou seja, o mesmo modo de 
sentar, de apoiar os membros, de acionar os elementos presentes no 
posto de trabalho ou esforços significativos da estrutura locomotora, 
criando hábitos posturais que podem acarretar distúrbios musculoes-
queléticos permanentes. As alterações posturais podem, ainda, estar 
associadas a outros fatores como hereditariedade, insuficiência liga-
mentar, sedentarismo, entre outros. Na figura 2 têm-se registros dos 
motoristas com posturas em atividade laboral tais como acionamento 
dos instrumentos do painel e a ação de giro do volante, com esforço 
no ombro, punho e mãos ao passar a marchar.

CONCLUSÕES

O estudo atendeu aos objetivos e às questões de investigação, embo-
ra a pesquisa não tenha aferido índices muito significativos para os 
agravos musculoesqueléticos. Para a maioria nos motoristas de ôni-
bus ficou evidente que a região da coluna lombar é o segmento cor-
poral com maior prevalência para o nível de desconforto.
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Figura 2
Posturas assumidas pelos motoristas em atividade laboral

Posturas inadequadas, esforços repetitivos e tarefas que exigem 
esforços intensos podem provocar doenças ocupacionais. A falta de 
exercícios físicos e de orientação postural foi um agravante em que a 
prática de atividade física pode ser considerada um componente 
importante para prevenir as doenças hipocinéticas (limitação dos 
movimentos corporais) por meio da promoção da saúde. Porém, é 
certo que as queixas quanto a fadiga, excesso de trabalho e condi-
ções do trânsito, ambiente no qual se insere a sua atividade laboral, 
contribuíram sobremaneira para os sintomas observados e respecti-
vas doenças.

Os painéis das cabines dos veículos analisados obedeceram às 
especificações das normas e, talvez, os ajustes nos acessórios 
do posto de trabalho sejam uma questão de incompatibilidade 
entre os fatores ergonômicos do posto de trabalho e as dimen-
sões corporais dos motoristas investigados. Constatou-se que os 
fatores desencadeantes apresentaram relação com a postura sentada 
estática de maneira prolongada ao longo da jornada de trabalho, 
podendo também estar associados com as alterações encontradas 
no assento, necessitando assim do uso de ajuste ou acessórios. No 
entanto, esta análise sinalizou a necessidade de um estudo mais 
aprofundado das doenças do sistema osteomuscular e do tecido con-
juntivo no trabalho para os motoristas, uma vez que apenas a indica-
ção de dores não é suficiente para se ter diagnóstico preciso de 
causalidade e prognóstico das mesmas, implicando em sugestão 
para estudos posteriores.
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