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Resumo 

O presente projecto surge no âmbito do Mestrado em Segurança e Higiene no 

trabalho, sendo este realizado no Centro Hortofrutícola do Instituto Politécnico 

de Beja, tendo como objectivo a Avaliação e Controlo de Riscos Profissionais 

nesse mesmo local. 

A actividade agrícola é uma actividade que engloba diversas vertentes, como a 

utilização de tractores, de máquinas, ferramentas e equipamentos agrícolas, 

bem como a utilização de produtos químicos, o que faz com que esta 

actividade acarreta um elevado número de riscos, sendo fundamental uma boa 

gestão preventiva dos riscos associados ao sector agrícola. 

O presente projecto visa portanto identificar, avaliar e gerir os riscos presentes 

no Centro Hortofrutícola, de forma a definir uma estratégia e implementar 

medidas de controlo sobre os mesmos. 

Para alcançar os objectivos definidos irão ser aplicadas Listas de Verificação, 

bem como o Método de Avaliação de Riscos e Acidentes de Trabalho (MARAT) 

no que diz respeito ao armazém de produtos fitofarmacêuticos e as actividades 

que o englobam (manuseio de produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação), 

bem como nos trabalhos agrícolas realizados no local em estudo (apanha de 

frutos e trabalhos com roçadeira), para uma melhor percepção dos riscos 

existentes no local e nas funções desempenhadas pelos trabalhadores, e uma 

posterior análise e correcção dos riscos verificados nos mesmos. O método 

MARAT irá permitir determinar o nível dos riscos existentes e ordená-los de 

forma lógica para que se possam estabelecer prioridades de intervenção, já as 

Listas de Verificação irão servir como instrumento auxiliar de forma a poder-se 

identificar os perigos e os riscos e avaliar determinados parâmetros de 

segurança no local. Serão ainda aplicados os Métodos OWAS e REBA para 

serem analisadas as posturas realizadas pelos trabalhadores nos exercícios 

das suas funções e se necessário as devidas correcções dessas mesmas 

posturas. 



 
 

 
 

Por fim será elaborado um Manual de boas práticas, que será dividido em dois 

capítulos, sendo o primeiro capítulo direccionado ao armazém de produtos 

fitofarmacêuticos, englobando as regras de manuseio, os equipamentos de 

protecção individual e regras de aplicação destes mesmo produtos, e um 

segundo capitulo direccionado às regras de boas práticas ergonómicas. 

Palavras-chave: Centro Hortofrutícola; Riscos; MARAT; OWAS; REBA; 

Produtos Fitofarmacêuticos. 
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1. Introdução 

Os recursos humanos são a maior riqueza de qualquer sociedade, justificando-

se deste modo as preocupações que se têm desenvolvido ao longo dos anos 

em termos de Segurança e Higiene no Trabalho e a importância que a 

prevenção e controlo de riscos profissionais têm vindo a ter também. Mas 

embora todas estas preocupações os níveis de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais continuam a ser elevados (Azevedo, 2007). Segundo 

dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia – Eurostat, na união 

europeia morrem mais de 5000 trabalhadores todos os anos, ainda segundo a 

Organização Internacional do Trabalho, todos os anos 159500 trabalhadores 

ficam inactivos devido a doenças profissionais (Pires H. , 2009). Deste modo é 

importante ter em consideração a avaliação e controlo de riscos nos diversos 

locais de trabalho, pois um acidente ou até mesmo a morte acatará 

consequências graves, que vão desde prejuízos financeiros até ao sofrimento 

causado a trabalhadores e familiares (Comissão Europeia, 2011). 

Após adquiridos os conceitos teóricos relacionados com a segurança no 

trabalho e a avaliação e controlo de riscos profissionais, este trabalho tem 

como fim identificar os perigos e avaliar os riscos num local real de trabalho, 

mais concretamente no Centro Hortofrutícola do Instituto Politécnico de Beja 

(IPBeja), definindo posteriormente as medidas preventivas e correctivas a 

adoptar pelo Centro Hortofrutícola, de forma a minimizar os riscos avaliados. 

Em relação ao estado de arte, e devido à carência de estudos relacionados 

directamente com o tema proposto neste projecto, foi feita uma revisão 

sistemática no sentido de tentar encontrar estudos onde fosse aplicado o 

mesmo método aplicado neste mesmo projecto. Assim o estado de arte é 

baseado num relatório de projecto onde é aplicado o método MARAT (o qual 

também será utilizado no presente projecto) e o método William T. Fine, numa 

indústria alimentar através da observação na linha de produção, e um posterior 

levantamento de riscos existentes em cada uma das etapas do processo de 

trabalho realizado nessa mesma linha, tendo sido elaborado com o objectivo de 

comparar resultados finais entre estes dois métodos, tese realizada por Nicole 



 
 

15 
 

Pimentel Bulhões no âmbito de obtenção de grau de Mestre em Ambiente, 

Saúde e Segurança, na Universidade dos Açores (Bulhões, 2014), bem como 

num outro projecto com a finalidade de identificar e avaliar os riscos num 

armazém onde o autor (Cristina Filipa Guerreiro Coutinho) utilizou listas de 

verificação que serviram de apoio para a aplicação do método William T.Fine 

com o objectivo de reduzir os riscos encontrados no local, tais como, riscos de 

riscos de cortes, risco de quedas, riscos de atropelamento, riscos de 

perturbação músculo-esquelética, entre outros, situações de risco idênticas às 

que podemos detectar num local onde se realizam trabalhos de agricultura, 

projecto este realizado para a obtenção do grau de técnico superior em 

Segurança e Higiene no Trabalho no Instituto Politécnico de Setúbal (Coutinho, 

2014). 

Os objectivos gerais são compreender quais os riscos profissionais existentes 

no Centro Hortofrutícola do IPBeja e encontrar a melhor estratégia para 

posteriormente controlar os mesmos. 

Os objectivos específicos são: 

 Identificar todos os perigos existentes no Centro; 

 Avaliar os riscos profissionais identificados, de acordo com a legislação 

em vigor; 

 Gerir os Riscos Profissionais no Centro Hortofrutícola; 

 Encontrar a melhor estratégia de sensibilização dos trabalhadores e 

chefias; 

 Definir uma estratégia para controlo dos riscos profissionais, para 

posteriormente serem implementadas medidas de controlo adequadas. 

O projecto divide-se em 5 capítulos, sendo o primeiro a presente introdução, 

onde se apresenta o alcance do trabalho, o estado de arte e os objectivos 

gerais e específicos. 

O segundo capítulo tem como objectivo situar a temática estudada através de 

uma revisão bibliográfica, necessária para a elaboração do estudo. É descrita a 

evolução histórica da segurança e saúde no trabalho, uma pequena introdução 

aos factores de risco, a sua importância e quais os principais tipos de factores 
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de risco existentes, bem como os seus efeitos e as principais medidas de 

prevenção de cada um deles. São também apresentadas as metodologias 

aplicadas na avaliação de riscos, métodos como o do MARAT, o método 

OWAS e o método REBA, bem como um enquadramento sobre Listas de 

Verificação. 

O terceiro capítulo, destina-se à apresentação do local em estudo (Centro 

Hortofrutícola do instituto Politécnico de Beja), apresentando-se 

pormenorizadamente os locais pertencentes ao Centro Hortofrutícola com um 

maior foco sobre o armazém de produtos fitofarmacêuticos, bem como as 

funções aos quais se destinam. É apresentada ainda a metodologia a ser 

aplicada na avaliação de riscos no Centro Hortofrutícola do IPBeja, 

metodologia esta que passará pela aplicação do Método MARAT, com apoio de 

diversas Listas de Verificação adaptadas aos vários espaços do local em 

estudo, bem como a aplicação dos métodos OWAS e REBA. 

No quarto capítulo serão expostos os resultados obtidos neste trabalho, 

provenientes da aplicação do método MARAT num contexto geral do espaço 

de trabalho e das actividades realizadas no mesmo, dos métodos OWAS e 

REBA aplicados nas funções realizadas no local em estudo e ainda a avaliação 

de riscos no armazém de produtos fitofarmacêuticos, englobando o 

manuseamento dos produtos e a sua aplicação, bem como a discussão destes 

mesmos resultados. 

No quinto e último capítulo serão apresentadas as disposições finais, que 

passam pela conclusão e as perspectivas futuras. 
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2. Enquadramento Teórico 

2.1. A evolução da Segurança e Saúde no trabalho ao longo dos anos 

A preocupação com as condições do trabalho, a segurança e a saúde no 

trabalho tem tido como foco desde há muito tempo a revolução industrial, no 

entanto têm-se vindo a demonstrar que já desde a antiguidade existiam 

preocupações com as condições em que eram desenvolvidas as actividades de 

produção, pois a desde a invenção do trabalho que começaram a emergir as 

primeiras preocupações com a Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Esta foi 

ganhando força muito devido aos constrangimentos causados pelo desenvolver 

das actividades profissionais, não tendo ganho logo um pressuposto inicial 

(Neto, 2011). 

A SST provém de diversos acontecimentos sociais e a sua concessão moderna 

só foi possível devido a um enumero conjunto de acontecimentos que 

ocorreram durante séculos, assim sendo o seu percurso teve início na 

antiguidade e continua-se a desenvolver nos dias de hoje (Neto, 2011). 

Segundo Bell (1973), Toffler (1984), De Masi (2001) e Castells (2005), 

existiram 3 grandes momentos de desenvolvimento social humano que nos 

ajudam a compreender melhor o desenvolvimento da SST, que é a agricultura, 

a revolução industrial e por fim a tecnologização da vida social. As mudanças 

sociais têm o trabalho como base, isto porque, foi a intervenção humana que 

se moldou em função das necessidades e ideologias ao longo das épocas, 

aplicando-se o mesmo conceito à SST, pois é também uma construção social 

que foi evoluindo e sendo instrumentalizada consoante as necessidades e 

ideologias existentes de época para época (Neto, 2011). 

Para um melhor enquadramento da evolução da SST, foram divididas em 3 

grandes eras civilizacionais, sendo elas a artesanal (sociedade agrária), a era 

mecânica (sociedade industrial) e a era electrónica (sociedade da informação e 

do conhecimento) (Neto, 2011). 
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Tabela 1 Tabela da evolução da Segurança e Saúde no Trabalho nas sociedades 
ocidentais 

 

Fonte: Segurança e saúde no trabalho em Portugal: um lugar na história e a história de um 

lugar (Neto, 2011) 

Durante a era artesanal, ainda que os instrumentos utilizados fossem 

rudimentares, foi nela que se iniciaram as primeiras preocupações com a 

segurança e saúde das pessoas, sendo o Código de Hamurábi (código 

estabelecido pelo Rei Hamurábi no ano de 1750 a.C., em que eram aplicadas 
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medidas a responsáveis por algum tipo de acidente), segundo Carvalho (2005) 

um exemplo de como as pessoas da antiguidade se estavam a aperceber dos 

efeitos negativos que o trabalho poderia causar na saúde humana (Neto, 

2011). 

A medicina também teve um papel importante na evolução da SST, pois ao 

longo da história foi esta que mais atenção dedicou às condições de segurança 

e saúde no trabalho. Segundo Freitas (s/d) citado por Carvalho (2005), 

Hipócrates que é conhecido pelo pai da medicina moderna foi o primeiro 

médico a associar o trabalho ao clima e à alimentação como responsáveis por 

determinadas doenças (Neto, 2011). 

Depois de Hipócrates, surgiram médicos como Bernardino Ramazzini de Carpi 

(1633-1714), que foi um dos principais pilares do desenvolvimento técnico-

científico dos domínios da SST nos séculos seguintes (Neto, 2011). Em 1770 

publica o livro De Morbis Artificium Diastriba, que relaciona a pobreza e a 

doença e analisa os riscos provocados por produtos químicos, metais, entre 

outros componentes, após a observação dos trabalhadores em 52 profissões 

diferentes. Segundo Freitas (2011), os estudos realizados por Ramazzini que 

relacionavam as doenças profissionais com o trabalho, contribuíram em muito 

para adaptar leis de protecção no trabalho, bem como as indeminizações aos 

trabalhadores (Ribeiro, 2014). 

Um dos primeiros esboços existente, que origina ao que na actualidade se 

chama Plano de Segurança de um local de trabalho, são as Tábuas de 

Aljustrel, que eram aplicadas ao trabalho feito por escravos/as, de maneira a 

garantir um menor desgaste destes e uma maior produtividade. Esta aplicava 

um conjunto de regras de segurança relacionadas com trabalhos em galerias, 

visando eliminar os acidentes de trabalho nas minas (Neto, 2011). 

No século XVII, em 1601 foi estabelecida pelo Parlamento do Reino Unido a 

Lei dos Pobres, que procurava atender às condições laborais bem como as 

condições de vida num plano mais lato (Neto, 2011). 

Durante a era mecânica, e com a passagem de um trabalho que era realizado 

manualmente para um trabalho em que a introdução de tecnologias no sistema 
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produtivo já era uma realidade, homens, mulheres e crianças trabalhavam junto 

de máquinas em condições sub-humanas (Neto, 2011). 

Segundo Engels (1975), o Robert Owens (1771-1858), foi um dos primeiros 

industriais a alertar que era necessário dar garantias legais para a saúde dos 

trabalhadores. A primeira Lei (Factory Act), só foi decretada em 1833, mas 

muitas outras se seguiram como a lei de 1878, que foi a primeira a ter uma 

aplicabilidade em todas as actividades produtivas. Todos estes acontecimentos 

no Reino Unido tiveram impacto em outros países como a Alemanha e a 

França que pretendiam desenvolver os seus próprios quadros legislativos 

(Neto, 2011). 

A organização da actividade produtiva também se foi desenvolvendo com o 

passar dos anos, com os princípios da organização do trabalho definidos por 

Frederick Taylor (1856-1915) e Henry Ford (1863-1947), em que visavam a 

redução e/ou eliminação de tempos mortos e movimentos inúteis na produção, 

com uma progressiva automatização e encadeamento do processo produtivo, 

levou a um impacto negativo na saúde dos trabalhadores, muito devido a 

monotonia, rotina e fadiga física que estes princípios vieram trazer. Tudo isto 

levou a que as contestações sócias aumentassem, e segundo Dwyer (2006), 

foi devido ao movimento operário sindicado que as condições de trabalha 

ganharam relevo, tendo um papel importante na sinalização e projecção 

pública das situações bem como no aumento das respostas políticas aos 

problemas. Os sindicatos consideravam ser possível obter segurança por meio 

de uma legislação melhor (Neto, 2011). 

Com o final da 1ª Grande Guerra Mundial, e com a criação da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) em 1919 bem como a instituição da Escola das 

Relações Humanas, existiam condições para uma melhoria das condições de 

Segurança e Saúde no Trabalho (Neto, 2011). 

Durante a primeira metade do século XX dá-se uma crescente promoção da 

segurança e saúde no trabalho, os estados nacionais começaram a reconhecer 

a sua importância, descrevendo a como um problema social que necessitava 

de uma resposta. A intervenção e regulamentação estatal foi crescendo, muito 
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devido também aos contributos que a OIT forneceu. Esta fazia parte da Liga 

das Nações (criada pelo Tratado de Versalhes), sendo criada com o intuito de 

melhorar as condições de trabalho, esta viria ainda a criar um Comité de 

Higiene, que viria a ser a base para a fundação da Organização Mundial de 

Saúde em 1948 (Neto, 2011). 

Ainda no século XX se efectiva a acção das seguradoras, em que por exemplo 

na América desde 1910 que as empresas eram obrigadas a realizar seguros de 

trabalho, salvaguardando o direito à indeminização por danos causados pela 

actividade profissional (Neto, 2011). 

Após o término da 2.ª Grande Guerra Mundial, fase esta que colocou um 

contratempo na evolução da SST, pois levou a que houvesse uma falta enorme 

de mão-de-obra, chegou a era electrónica, que ocorreu na segunda metade do 

século XX, levando a passar-se de uma sociedade produtora de bens, para 

uma sociedade produtora de serviços. O avanço da tecnologia fez com que 

existissem mudanças no paradigma social, pois fez com que a tecnologia 

intelectual se tivesse sobreposto à tecnologia mecânica que caracterizou a 

industrialização, fazendo com que os níveis de consciência do risco subissem 

proporcionalmente com os do conhecimento (Neto, 2011). 

Ainda durante a segunda metade do século XX, deu-se o acréscimo de 

regulamentação estatal, por parte da OIT, através de convenções e 

recomendações favoreceu o estabelecimento de um quadro normativo 

internacional, podendo-se destacar três documentos bastante importantes para 

a estruturação organizativa e funcional dos domínios de SST, sendo eles: 

1. Convenção n.º 81 (1947), em que aponta a necessidade de cada país 

possuir uma estrutura de inspecção do trabalho para se cumprir a 

legislação de saúde e segurança, bem como investigar efeitos dos 

processos, materiais e métodos de trabalho; 

2. Recomendação n.º 112 (1959), onde era indicado a necessidade das 

organizações considerarem os serviços de medicina no trabalho de 

maneira a salvaguardar a a adaptação do trabalho a cada pessoa e a 



 
 

22 
 

protecção dos mesmos contra qualquer tipo de agressão proveniente da 

sua actividade laboral; 

3. Convenção n.º 155 (1981), onde se constitui um quadro de referência 

internacional, em termos de políticas e acções a nível nacional e a nível 

de empresa no âmbito da segurança, levando as nações que integravam 

a Organização das Nações Unidas (ONU) a estruturar o seu regime 

jurídico, político e social em conformidade com as convenções e 

recomendações da OIT (Neto, 2011). 

Durante as décadas de 1970, 1980 e 1990 começaram-se a criar diversos 

organismos, nacionais e internacionais com vista à promoção da problemática 

da SST, como por exemplo na década de 1970 foi criada a Occupational Safety 

and Health Administration (OSHA) nos Estados Unidos da América, foi criado o 

Health and Safety Executive (HSE) no Reino Unido e a Fundação para a 

Melhoria das Condições de Vida e do Trabalho na Comunidade Económica 

Europeia (CEE), proveniente desta também, mas já na década de 1990 nasceu 

a Agência Europeia para a SST, organismos que têm sido fundamentais para o 

aumento da visibilidade e consciência social da SST, bem como para a 

definição de estratégias politicas concretas de promoção da segurança e saúde 

dos trabalhadores nos seus locais de trabalho (Neto, 2011). 

A SST entrou pela primeira vez numa forma estruturada e sistematizada nos 

regimes jurídicos de diversas nações (incluindo Portugal), quando se deu a 

rectificação da Convenção n.º 155 da OIT, em 1989, por parte dos estados 

membros, através da Directiva Comunitária 89/391/CEE, de 12 de Junho, 

sendo definidas com esta directiva disposições que se têm de adoptar para 

assegurar a prevenção e protecção em todos os postos de trabalho, em que 

exista uma prestação de serviços por conta alheia, quer publica ou privada na 

CEE (Neto, 2011). 

Em Portugal o Estado efectuou a adaptação para o direito nacional da 

convenção da OIT e da directiva comunitária indicada através do Decreto-Lei 

n.º 441/91, de 14 de novembro, conferindo este decreto um novo 

enquadramento social e organizacional à SST. Com a regulamentação 

estipulada pelo Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro e as alterações 
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realizadas posteriormente, ficou estipulado, o regime de organização e 

funcionamento da SST nas organizações, assumindo nestas uma estrutura 

orgânica e funcional própria, o que significou uma evolução em relação à 

operacionalidade das questões de SST em contexto organizacional (Neto, 

2011). 

Em Portugal apenas a partir da década de 1990, é que se verificaram os 

primeiros avanços em relação a SST, surgindo em 1991 o primeiro regime 

jurídico geral de Segurança e Saúde no Trabalho no país. Apesar de ao longo 

do tempo terem-se registado acontecimentos que serviram de alicerce para o 

que se viria a desenrolar a partir de 1991, tais como: 

- Em 1958 foi publicada uma legislação relativa à segurança no trabalho da 

construção civil, bem como a realização de uma campanha nacional de 

prevenção de acidentes de trabalho no sector; 

- Em 1961 foi criado o Gabinete de Higiene e Segurança do Trabalho e da 

Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais na estrutura orgânica do 

Ministério das Corporações; 

- Em 1965, foi criado um regime de reparação dos acidentes de trabalho e das 

doenças profissionais; 

- Em 1967, foi aprovada a legislação relativa à medicina no trabalho; 

- Em 1971, foi publicado o Regulamento Geral de Higiene e Segurança do 

Trabalho nos Estabelecimentos Industriais; 

- Em 1982, deu-se a consagração constitucional do direito à prestação do 

trabalho em condições de Higiene e Segurança e Saúde, neste mesmo ano 

deu-se a criação do Conselho Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, 

por resolução do Conselho de Ministros; 

- Em 1984, deu-se a rectificação da Convenção n.º 155 OIT; 
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- Em 1986, foi publicado o regulamento Geral de Higiene e Segurança do 

Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritório e Serviços (Neto, 

2011). 

No ano de 2003 e mais recentemente em 2009, deu-se a aprovação do Código 

de Trabalho e a respectiva regulamentação, que veio consolidar ainda mais o 

regime jurídico português de salvaguardar as condições de trabalho. Este 

último Código do Trabalho e através do seu artigo 2584º, legislou sobre a 

elaboração de um novo regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho, bem como um outro novo regime jurídico de reparação de acidentes 

de trabalho e de doenças profissionais, tendo estes mesmos regimes jurídicos 

sido regulamentados através da Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro e da Lei 

n.º 98/2009, de 4 setembro, respectivamente. A Lei n.º 102/2009, de 10 de 

Setembro, substitui-o o Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de novembro, 

constituindo assim um novo referencial para a Segurança e Saúde do Trabalho 

em Portugal, colocando assim toda uma informação que se encontrava 

dispersa num único documento (Neto, 2011). 

Em maio de 1996 a British Institution publicou o primeiro referencial normativo 

internacional para a constituição de sistemas de gestão da Segurança e Saúde 

no Trabalho, a norma BS8800:1996, mais tarde foram elaboradas as OHSAS 

18001:1999 – Occupacional Health and Safety Management Systems, tendo 

como intuito a substituição das anteriores normas desenvolvidas pelas 

entidades participantes, por uma única norma para poder ser utilizada à escala 

mundial. Esta norma foi traduzida para a língua portuguesa e passou a fazer 

parte do sistema normativo português, com a denominação de NP 4397:2001 

(Neto, 2011). 

Mais recentemente surgiu uma nova norma, a ISO 45001, que irá no futuro 

substituir a OHSAS 18001. A ISO 45001 Occupacional Health and Safety 

Management Systems – Requirements whit guidance for use é a primeira 

norma internacional para a segurança e saúde no trabalho, estando ainda a ser 

traduzida para português. É aplicável a todas as organizações, 

independentemente da sua dimensão, actividade ou natureza dos negócios 

(s.a., ISO 45001: APSEI esclarece a nova norma, 2018), tendo como grande 



 
 

25 
 

foco o contexto organizacional, tendo como intenção fornecer à organização 

um alto nível de compreensão das questões que podem afectar positivamente 

ou negativamente, a forma como é gerida a responsabilidade em termos de 

Segurança e Saúde no Trabalho para com os seus trabalhadores (s.a., ISO 

45001: Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacionais, s.d.). 

2.2. Gestão do Risco 

Nos dias de hoje, a maior parte do tempo é passado no local de trabalho, 

tornando este num dos pilares da construção da nossa própria identidade 

psicossocial, pessoal e emocional, sendo necessário existir uma boa qualidade 

de vida laboral para o desenvolvimento a todos esses níveis, o que leva a um 

desenvolvimento profissional. Assim a prevenção e a avaliação dos riscos 

profissionais e a melhoria das condições ambientais, ergonómicas, psicológicas 

e de segurança é uma estrutura bastante importante para este 

desenvolvimento e é necessário a participação de todos os actores que fazem 

parte do contexto laboral (Tavares, 2016). 

A gestão do risco profissional é um processo dinâmico e técnico-científico com 

o objectivo de eliminar, minimizar ou controlar o risco profissional. Uma 

adequada avaliação de riscos profissionais constitui a base da uma gestão em 

segurança e saúde no trabalho, sendo um meio bastante importante para a 

redução de acidentes de trabalho ou doenças profissionais (s.a., Programa 

Nacional de Saúde Ocupacional, s.d.). 

Este processo envolve três vertentes (análise, avaliação e gestão do risco), 

tendo as seguintes etapas: 

1. Identificação dos factores de risco profissional – processo descritivo 

sobre elementos, condições e processos de trabalho bem como de 

actividades desempenhadas pelo trabalhador que possam afectar a sua 

saúde. 

2. Identificação dos trabalhadores expostos – fase em que são 

identificados os trabalhadores expostos ao factor de risco profissional e 

de que forma ocorre essa exposição, procedendo-se também a 

quantificação dos danos/efeitos na saúde. 
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3. Estimativa do risco profissional – fase em que se estima a probabilidade 

de ocorrência de danos e da gravidade do mesmo. 

4. Valoração do risco profissional – fase em que se cruza a informação 

anteriormente recolhida (probabilidade) com os padrões de referência 

(normas, legislações e boas praticas). 

5. Controlo do risco profissional – fase em que se reduz o risco profissional 

para níveis aceitáveis, bem como promover a monotorização das 

medidas implementadas (s.a., Programa Nacional de Saúde 

Ocupacional, s.d.). 

Os riscos profissionais existem em todas as empresas, e designa-se pela 

combinação da probabilidade de ocorrência de um efeito adverso na saúde do 

trabalhador e a gravidade desse mesmo efeito (s.a., Programa Nacional de 

Saúde Ocupacional, s.d.). 

Segundo Faverge (1967), 60% dos acidentes de trabalho ocorrem nos 5% de 

tempo de trabalho dedicado a tarefas menos habituais, normalmente 

desempenhadas por trabalhadores subcontratados, trabalhadores em part-time 

ou aquando da rotação dos postos de trabalho”. De toda a população activa 

europeia, 1,4 milhões de trabalhadores apresentam problemas psicossociais, 

sendo 30% destes relacionados com o stress (Sousa et al., 2005). 

Através destes dados conclui-se que os factores de risco, estão não só 

relacionados com o trabalho em si mas também na forma como os 

responsáveis o concebem, criam e desenvolvem, colocando grandes 

exigências nos trabalhadores com o intuito de uma maior produção (Sousa et 

al., 2005). 

É importante que todas as empresas desde as maiores às mais pequenas 

efectuem avaliações de risco com alguma regularidade, assim como uma 

correta monitorização dos resultados e medidas definidas (Dias H. , 2014). Já 

se compreendeu que os custos indirectos dos acidentes de trabalho são mais 

importantes que os custos directos, através de perdas de horas de trabalho 

pela vítima bem como testemunhas e responsáveis, interrupções na produção, 

danos materiais, atrasos na execução de trabalho, e custos derivados de 
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peritagens e de eventuais acções legais (s.a., A Importância da Segurança E 

Higiene no Trabalho na sua Empresa, s.d.). 

Entende-se assim que as condições de trabalho e as regras de segurança e 

higiene, constituem um factor bastante importante para um melhor 

desempenho de uma empresa, com aumentos de produtividade da mesma 

(s.a., A Importância da Segurança E Higiene no Trabalho na sua Empresa, 

s.d.). 

2.2.1. Factores de risco associados a agentes químicos 

As substâncias químicas encontram-se presentes no nosso dia-a-dia, e podem 

apresentam riscos para o Homem e/ou para o ambiente dependendo das suas 

características físico químicas, toxicológicas e/ou ecotoxicológicas 

(AdvanceCare). 

Os contaminantes ou poluentes químicos são toda a substância orgânica, 

inorgânica, natural ou sintética, que durante a fabricação, manuseamento ou 

uso, pode incorporar-se no ar ambiente, e em doses passiveis de apresentar 

danos na saúde das pessoas que entrem em contacto com esses 

contaminantes (Sousa et al., 2005). 

Estes contaminantes podem encontrar-se no estado sólido (fumos, aerossóis, 

poeiras), líquido (solventes, tintas, vernizes) e gasoso (gás de petróleo 

liquefeito), e estão presentes no ar, água e na própria alimentação (Sousa et 

al., 2005). 

As principais vias pelas quais os agentes químicos podem penetrar no 

organismo humano são a via respiratória, digestiva, dérmica, parental e ocular 

(Sousa et al., 2005). 

As medições dos agentes químicos em suspensão no ar são realizados através 

de equipamentos que medem a sua concentração (percentagem em relação ao 

ar atmosférico), de seguida estabelecem-se os Valores Limites de Exposição 

(concentrações máximas permitidas por lei) (Sousa et al., 2005). 
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A exposição aos contaminantes químicos depende de diversos factores, sendo 

eles: 

 Composição química do contaminante (determina a sua 

toxicidade); 

 Capacidade de penetração do contaminante químico no 

organismo e a sua solubilidade no sangue; 

 Quantidade de substância presente no ar inalado; 

 Tempo e frequência da exposição ao contaminante químico ao 

longo do tempo; 

 Tipo de trabalho desempenhado pelo trabalhador; 

 Características individuais (idade, género, estado de saúde e 

susceptibilidade genética) (de Freitas, 2014). 

Os efeitos no organismo humano dependem da dose absorvida e do tempo de 

exposição à mesma, sendo as lesões ou doenças mais vulgares as anemias, 

queimaduras, encefalopatias, perturbações cutâneas, entre outras (Sousa et 

al., 2005). 

Os agentes químicos focados neste trabalho referem-se a agentes químicos 

utilizados na agricultura, sendo eles denominados de produtos 

fitofarmacêuticos, que são substâncias ou preparações utilizadas na protecção 

de plantas ou produtos agrícolas contra doenças, pragas e/ou infestantes 

(Calado, 2019). 

Na utilização de produtos fitofarmacêuticos devem-se sempre ponderar os 

riscos para a saúde humana e animal, para a água e para o ambiente (Calado, 

2019). Estes podem originar intoxicações agudas e crónicas, reacções 

alérgicas e podem causar a longo prazo sintomas como alterações gerais 

(debilidade, manchas e irritações na pele, transpiração intensa), alterações 

digestivas (náuseas, vómitos, salivação, dor abdominal, diarreia, etc.), 

alterações respiratórias (dificuldade respiratória) e alterações no sistema 

nervoso central (dor de cabeça, descoordenação motora e da fala, convulsões 

e até mesmo estado de inconsciência) (Paixão et al., 2016). 
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Existem diversas medidas que devem ser adoptadas para minimizar os efeitos 

da exposição como os equipamentos de protecção individual, alterações no 

processo produtivo de modo a reduzir as emissões de poluentes, sinalização 

de segurança, limitação da duração e da intensidade de exposição, formação e 

informação dos trabalhadores, entre outras (Sousa et al., 2005). 

2.2.2. Factores de risco associados a agentes biológicos 

Estes factores de risco referem-se a microorganismos (vírus, bactérias, fungos, 

parasitas, etc.) que estão presentes em alguns ambientes de trabalho. Estes 

penetram no organismo humano através da via digestiva, respiratória, olhos e 

pele, podendo causar doenças como infecções intestinais, gripes, mas também 

hepatite, meningite e até mesmo a sida (Sousa et al., 2005). 

Para evitar este tipo de risco, deverá ter-se sempre um local de trabalho limpo 

e higiénico, bem como os trabalhadores manterem práticas de higiene diárias, 

deverá também existir uma ventilação permanente e adequada, vacinação 

sempre que possível, uso de equipamento s de protecção individual para evitar 

contacto directo com os microorganismos, entre outros (Sousa et al., 2005).  

2.2.3. Factores de risco associados ao posto e local de trabalho  

Os factores de risco associados ao posto e local de trabalho estão relacionados 

com toda a envolvente necessária para executar as actividades de trabalho 

(condições técnicas e de segurança das instalações, layout das mesmas e 

disposição dos meios necessários para executar o trabalho) (Sousa et al., 

2005). 

Assim, os riscos mais relacionados com o posto e local de trabalho prendem-se 

com a estabilidade e solidez dos edifícios, com a qualidade das instalações 

eléctricas, das vias de passagem normais e de emergência, dos sistemas de 

detecção e combate a incêndios e da ventilação e isolamento térmico, bem 

como da iluminação, e a qualidade dos balneários e instalações sanitárias 

(Sousa et al., 2005). 
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As lesões que mais ocorrem neste tipo de riscos são, quedas e entorses, 

queimaduras, electrocussões, esmagamento, asfixia e sufocação, perda de 

visão, entre outras (Sousa et al., 2005). 

As medidas a adoptar para eliminar e/ou reduzir os riscos passam pela 

manutenção técnica e limpeza periódica dos locais de trabalho, das instalações 

e dispositivos na generalidade, formação e informação dos trabalhadores, 

construção de edifícios estáveis e resistentes, desobstrução de todas as vias 

de circulação, uma boa ventilação e uma adequada iluminação do espaço de 

trabalho, adequada temperatura e humidade nos locais de trabalho, entre 

outras (Sousa et al., 2005). 

2.2.4. Factores de risco associados aos equipamentos 

Estes riscos, como o próprio nome indica provêem do próprio uso dos 

equipamentos, bem como do seu transporte, reparação, transformação e 

manutenção (Sousa et al., 2005). 

As lesões mais vulgares provenientes deste tipo de risco são as 

electrocussões, queimaduras, esmagamento e entalamento, cortes, perda de 

visão e audição, entre outros (Sousa et al., 2005). 

Toda a entidade empregadora devera garantir que todos os equipamentos de 

trabalho sejam os adequados para a execução do trabalho em segurança, 

garantir a verificação e manutenção adequada dos mesmos, bem como 

fornecer equipamentos de protecção individual e formações necessárias para 

que os trabalhadores operem os equipamentos nas devidas condições de 

segurança e saúde. Os próprios equipamentos de trabalho, no momento da 

sua concepção e posterior utilização requisitos mínimos para que o utilizadores 

os possam manusear em segurança, requisitos estes que estão legislados a 

nível europeu e nacional (Sousa et al., 2005). 
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2.2.5. Factores de riscos associados à movimentação de cargas  

A movimentação de cargas pode ser manual ou mecânica, podendo levar a 

dois riscos, o risco da movimentação manual de cargas e os riscos da 

movimentação mecânica de cargas (Sousa et al., 2005). 

A movimentação manual de cargas, é a operação de transporte e sustentação 

de uma carga, por um ou mais trabalhadores e que devido às suas 

características ergonómicas desfavoráveis, possam conduzir a riscos para os 

trabalhadores (Sousa et al., 2005). 

As principais lesões relacionadas com a movimentação manual de carga 

situam-se principalmente na região dorso-lombar, mas também podem causar 

entorses, esmagamentos e cortes (Sousa et al., 2005). 

As principais medidas a adoptar para eliminar e/ou reduzir os riscos associados 

a este tipo de movimentação são, a substituição sempre que possível de uma 

movimentação manual de uma carga para uma movimentação mecânica, 

possibilitar espaço suficiente ao trabalhador para poder transportar as cargas 

em segurança, adoptar uma postura segura e correcta, providenciar 

pavimentos regulares e não escorregadios e pontos de apoio estáveis, 

providenciar formação e informação aos trabalhadores entre outros (Sousa et 

al., 2005). 

Na movimentação mecânica de cargas, são utilizados equipamentos de 

trabalho específicos para determinada movimentação, tendo riscos idênticos 

aos de movimentação manual de cargas, acrescendo o risco de colisão e de 

capotamento. Deste modo as entidades empregadoras devem adoptar mais 

medidas para além das já referidas na movimentação manual de cargas, que 

são a garantia que apenas trabalhadores qualificados operem equipamentos de 

trabalho automotores, delimitar a deslocação a pé dos trabalhadores em zonas 

em que se opere equipamentos automotores, delimitar zonas de trabalho para 

equipamentos móveis com motor a combustão, garantir que nenhum 

trabalhador esteja presente sob cargas suspensas ou a deslocação das 

mesmas sob zonas de trabalho não protegidas, escolher devidamente os 
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acessórios de elevação de cargas, planificar correctamente as operações de 

elevação de cargas, entre outros (Sousa et al., 2005). 

2.2.6. Factores de risco específicos  

Em todas as actividades, os trabalhadores encontram factores de risco, 

nomeadamente o risco eléctrico e o risco de incêndio/explosão, pois estes são 

riscos que fazem parte do nosso dia-a-dia, desde as tarefas mais simples como 

acender uma lâmpada. O primeiro passo para uma prevenção eficaz deste tipo 

de riscos passa por uma abrangente e melhor informação sobre os mesmos 

(Sousa et al., 2005). 

No que respeita aos riscos eléctricos, a passagem de corrente eléctrica através 

do corpo humano pode levar a diversas alterações e lesões nas mais diferentes 

partes do corpo. Os danos mais comuns são a tetanização, paragem 

respiratória, fibrilação ventricular e queimaduras (Sousa et al., 2005). 

Em relação ao risco de incêndio/explosão, este causa um sentimento de 

insegurança, quer pela dimensão que estes podem atingir, bem como os danos 

que podem causar nos trabalhadores. E até nas comunidades envolventes 

(Sousa et al., 2005). 

As principais lesões associadas a este tipo de risco são queimaduras, asfixia, 

esmagamento, cortes, esmagamento por queda de objectos após explosões, 

entre outros (Sousa et al., 2005). 

As principais medidas a ser adoptadas para minimizar os riscos de 

incêndio/explosão passam principalmente por dar formação e informação aos 

trabalhadores (como actuar em caso de incêndio/explosão), efectuar 

simulacros, utilizar extintores adequados, armazenar adequadamente todos os 

matérias e matérias, químicos perigosos, explosivos e tóxicos, colocar 

sinalização de segurança e possuir um plano de segurança adequado (Sousa 

et al., 2005). 
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2.2.7. Factores de risco ergonómico 

Estes riscos podem ser associados aos riscos físicos e são maioritariamente 

decorrentes da organização e gestão do trabalho. Os factores de risco 

ergonómico a que maior parte das vezes os trabalhadores se encontram 

expostos são as posturas incorrectas (hiperflexão ou hiperextensão da coluna 

dorso-lombar, sobre carga musculares, pressão sobre os nervos e cartilagem 

intra-articular dos joelhos, entre outras), o esforço físico, a manipulação de 

cargas, os movimentos repetitivos e as actividades monótonas (Sousa et al., 

2005). 

As diversas posturas incorrectas realizadas pelos trabalhadores levam a 

diversas lesões como as lesões do menisco, paralisias, tendinites e lombalgias 

de esforço. Tarefas de carácter estático como trabalho de escritório e usos de 

computador também levam a grandes esforços físicos, pois exige altos 

esforços visuais e de atenção, traduzindo-se num elevado esforço muscular 

estático, em que a médio/longo prazo trará consequências graves para a saúde 

dos trabalhadores, como as inflamações articulares e tendinosas, degeneração 

crónica das articulações, dores musculares e diversos problemas a nível dos 

discos intervertebrais da coluna vertebral (Sousa et al., 2005). 

Os movimentos e/ou actividades repetitivas, causam lesões ao nível da coluna 

cervical e dos membros superiores (dores, tendinites, ligamentites, lesões 

musculares) (Sousa et al., 2005). 

2.2.8. Factores de risco organizacionais 

Estes riscos estão ligados maioritariamente com os domínios e contextos da 

actividade organizacional, tendo como principais factores de risco a 

organização de trabalho mais flexível (evitar longas jornadas de tralho), uma 

precariedade dos vínculos contratuais (trabalhos temporários ou a tempo 

parcial, subcontratação e tempos de trabalho atípicos, que levam a sentimentos 

de insatisfação e de stress conduzindo a um menor envolvimento no trabalho e 

por consequência diminui os comportamentos de segurança), o grau de 

controlo sobre o próprio trabalho (uma ausência do controlo no 

desenvolvimento e ritmo do próprio trabalho, dos intervalos e pausas, perturba 
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o trabalhador com efeitos negativos na sua performance e nos processos 

psicológicos, levando ao stress) o ritmo de trabalho (ritmos de trabalho 

intensivos podem levar a problemas de saúde com tendinites), rotatividade dos 

postos de trabalho (deverão ser adaptadas em tarefas muito repetitivas, sendo 

um meio para prevenir doenças músculo-esqueléticas, mas também para uma 

diminuição da monotonia) e a dimensão da empresa (dificuldade de 

comunicação entre a chefia e os trabalhadores com falta da mesma ou com 

perdas de informação poderão conduzir a riscos, mas também a capacidade 

das pequenas empresas em comparação com empresas de maiores 

dimensões, para dispensar tempo e meios financeiros para realizar analises de 

riscos fazem com que estas tenham taxas de incidência de acidentes de 

trabalho fatais duas vezes superiores em relação às grandes empresas) 

(Sousa et al., 2005). 

2.3. Metodologias de Avaliação de Riscos 

Apesar de não existirem regras fixas sobre a forma de como uma Avaliação de 

Riscos deve ser efectuada, deve-se sempre considerar dois princípios 

fundamentais: 

 Estruturação da operação para uma abordagem a todos os perigos e 

riscos relevantes; 

 Identificação do risco, e verificar se este pode ser minimizado (Carvalho, 

2013). 

As metodologias de avaliação devem ser eficientes e detalhadas para ser 

possível uma apropriada hierarquização dos riscos e consequente controlo. 

Seja qual for a metodologia a realizar, esta devera incluir os seguintes 

aspectos: 

 Caracterização do meio envolvente ao local de trabalho; 

 Identificação e observação das tarefas realizadas; 

 Consideração da opinião das pessoas envolvidas na avaliação; 

 Consideração de situações de referência; 
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 Consideração de factores externos que possam afectar as condições de 

trabalho (Carvalho, 2013). 

2.3.1. Métodos de Avaliação Qualitativos 

Estes métodos consistem em exames sistemáticos realizados nos locais de 

trabalho, para se poder identificar situações que possam provocar danos às 

pessoas (Carvalho, 2013). 

A gravidade e a probabilidade de ocorrência dos riscos associados aos perigos 

identificados podem ser avaliados numa base qualitativa, utilizando para esse 

efeito determinados elementos como dados estatísticos relativos a 

sinistralidade no local de trabalho (Carvalho, 2013). Em geral nestes métodos 

utiliza-se uma avaliação de cenários individuais, estimando-se os diferentes 

riscos, com base na resposta à questão “o que iria acontecer se…?”.  

Esta tem a característica de ser subjectiva e não apresentar dados numéricos, 

mas permite uma maior generalização, sendo assim um método menos 

restritivo (Braz, 2014).  

Os Métodos Qualitativos em comparação com Métodos Quantitativos, têm um 

menos custo, são menos complexos e detalhados, requerem menos tempo de 

execução e uma menor dificuldade, bem como o facto de raramente necessitar 

de ferramentas para a sua execução, resultando assim em métodos com 

menor exactidão (Braz, 2014). 

2.3.2. Métodos de avaliação Quantitativos 

Estes métodos envolvem o uso de dados numéricos, proporcionando assim um 

resultado quantitativo (Braz, 2014), ou seja, envolvem a quantificação objectiva 

dos diferentes elementos do risco, mais concretamente a probabilidade e a 

gravidade das consequências (Carvalho, 2013). 

Estes têm como objectivo obter uma resposta numérica da magnitude do risco, 

sendo que o cálculo da probabilidade faz recurso a técnicas de cálculo que 

incluem dados sobre as variáveis em análise, permitindo assim determinar um 

padrão de regularidade na frequência de determinados eventos. A 
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quantificação da gravidade é realizada através de modelos matemáticos de 

consequências, com vista a simular o campo de acção de um dado agente 

agressivo e o cálculo da capacidade agressiva em cada um dos pontos no 

campo de acção, obtendo-se assim os danos esperados (Carvalho, 2013). 

Os métodos de avaliação quantitativos são bastante úteis em casos de risco 

elevado ou de maior complexidade (Carvalho, 2013). Em comparação com os 

métodos qualitativos estes têm a vantagem de serem mais objectivos e mais 

precisos, contudo há que considerar que os resultados quantitativos podem ser 

influenciados pela validade e precisão dos números de entrada, portanto não 

devem ser visto como um numero exacto mas sim como uma estimativa com 

uma gama de variabilidade dependendo da qualidade dos dados (Braz, 2014). 

2.3.3. Métodos de Avaliação Semi-Quantitativos 

Por norma recorre-se aos métodos de avaliação semi-quantitativos quando a 

avaliação realizada pelos métodos qualitativos não são suficientes para 

alcançar uma adequada valoração do risco e quando não se justifica os 

métodos de avaliação quantitativos devido à sua complexidade (Braz, 2014). 

Nestes métodos a expressão numérica para a magnitude do risco pode ser 

obtida através de métodos simplificados, como o Método da Matriz de Risco, 

que recorre a uma escala de hierarquização da Probabilidade (P) e da 

Gravidade (G) para a valoração do risco profissional, sendo representado pela 

seguinte equação (Braz, 2014): 

 R =P x G 

Têm como vantagem serem métodos simples de aplicar, mas em contrapartida 

são fortemente dependentes da experiencia dos avaliadores (Carvalho, 2013). 
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2.4. MARAT 

O Método MARAT (Método de Avaliação de Riscos e Acidentes de Trabalho), é 

um método semi-quantitativo, que permite determinar o nível dos riscos 

existentes e ordená-los de forma lógica para se estabelecerem prioridades de 

intervenção (Ferreira, 2016). Define-se como sendo uma matriz composta, 

tendo como base o Sistema Simplificado de Avaliação de Riscos de Acidentes 

de Trabalho, inserido na nota técnica NTP330, desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene em el Trabajo (Bulhões, 2014). 

Permite estabelecer uma comparação entre a probabilidade de uma falha 

detectada com o nível de probabilidade estimado tendo como pressuposto 

registos de acidentes e métodos estatísticos. Na sua aplicação sai utilizadas 

escalas com níveis de risco, probabilidade de acontecimento e consequência, 

sendo assim importante a escolha do numero de níveis a utilizar de forma a 

tornar mais fácil a diferenciação de situações e/ou localizar níveis adequados 

(Ferreira, 2016). Este método dá-nos a indicação do Nível de Risco (NR) da 

actividade, sendo este nível obtido através do produto entre o Nível de 

Probabilidade (NP) e o Nível de Severidade (NS). Já o valor do NP é obtido 

através do produto entre o Nível de Deficiência (ND) e o Nível de Exposição 

(NE). Obtendo-se assim as expressões NR=NP x NS e NP= ND x NE (Bulhões, 

2014). 

O NP é obtido através do estudo do local de trabalho e/ou actividades tendo 

em conta as deficiências (ND) nele existentes e o tempo de exposição (NE) de 

cada trabalhador no local de trabalho e/ou no desenrolar das actividades. Após 

a estimativa do NP, calcula-se o NS através do estudo de precedentes 

(Bulhões, 2014). 

Após a obtenção de dados que valorizem os riscos estes devem ser 

comparados com outros estudos já realizados, podendo assim obter 

conclusões e estabelecer um paralelismo entre ambos de maneira a observar a 

evolução dos mesmo, bem como avaliar o impacto das medidas correctivas 

(Ferreira, 2016). 
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2.4.1. Nível de Exposição 

O NE indica a frequência com que se esta exposto ao risco por parte do 

trabalhador, sendo estimado em função do tempo de permanência em locais de 

trabalho ou em que se opere um determinado equipamento (Ferreira, 2016). 

 

Tabela 2 Tabela de frequência do Nível de Exposição 

 

Fonte: Avaliação de Riscos e Perigos num Hipermercado (Ferreira, 2016) 
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2.4.2. Nível de Deficiência 

O ND consiste na amplitude da articulação expectável entre os factores de 

risco considerados e a sua relação casual directa com o possível acidente 

(Ferreira, 2016). 

Tabela 3 Tabela do Nível de Deficiência 

 

Fonte: Avaliação de Riscos e Perigos num Hipermercado (Ferreira, 2016)  
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2.4.3. Nível de Probabilidade 

O NP é o valor obtido em função do ND e do NE (Ferreira, 2016). 

Tabela 4 Tabela do Nível de Probabilidade e o referente significado 

 

Fonte: Avaliação de Riscos e Perigos num Hipermercado (Ferreira, 2016)  

O seguinte quadro permite identificar o nível de probabilidade. 

Tabela 5 Tabela do Nível de Probabilidade 

 

Fonte: Avaliação de Riscos e Perigos num Hipermercado (Ferreira, 2016)  
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2.4.4. Nível de Severidade 

Este permite determinar o nível correspondente a lesões e danos materiais, 

para se efectuar a classificação do NS. Ambos os danos (pessoais e materiais) 

devem ser considerados de forma independente tendo sempre maior peso os 

danos pessoais. Se as lesões forem menos graves a consideração dos danos 

materiais deve ser de forma a estabelecer-se prioridade ao mesmo nível das 

consequências para as pessoas. Estes têm uma escala numérica superior à da 

probabilidade pelo facto da consequência apresentar maior peso na 

valorização (Ferreira, 2016). 

Tabela 6 Tabela do Nível de Severidade e significados para danos pessoais e materiais 

 

Fonte: Avaliação de Riscos e Perigos num Hipermercado (Ferreira, 2016)  
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2.4.5. Nível de Risco 

O NR é o valor obtido através do produto entre o NP e o NS (Ferreira, 2016). 

Tabela 7 Tabela do Nível de Risco 

Fonte: Avaliação de Riscos e Perigos num Hipermercado (Ferreira, 2016) 
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Na tabela seguinte são apresentados os cinco níveis de Controlo, que 

possibilitam o balanceamento entre as melhorias que são necessárias e os 

investimentos que necessitam de ser realizados (Ferreira, 2016). 

Tabela 8 Tabela do Nível de Controlo com referência às melhorias necessárias a aplicar 

 

Fonte: Avaliação de Riscos e Perigos num Hipermercado (Ferreira, 2016)  

2.5. Método OWAS 

O método OWAS (Ovako Working-Postures Analysis System), foi proposto e 

desenvolvido na Finlândia, pelos autores Osmo Karhu, Pekka Kansi e Kijja 

Kuorinka (1977) e publicado pela revista “Applied Ergonomics” com o título 

“Correcting working postures in industry: A practical method for analysis” (Pires 

L. E., 2011), tendo o seu desenvolvimento ocorrido na indústria siderúrgica 

Ovaki Oy Company em conjunto com o Instituto Finlandês de Saúde 

ocupacional, consistindo na análise fotográfica das principais posturas (típicas) 

realizadas nos +processos de trabalho (Loução, 2016). 

O método Owas baseia-se nos resultados obtidos pela observação das várias 

posturas adoptadas pelos trabalhadores durante as suas funções, sendo um 

método simples e útil para a análise ergonómica do risco postural, sendo que a 

sua aplicação apresenta excelentes resultados, tanto na melhoria e conforto 
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dos postos de trabalho bem como no aumento da produção, sendo 

actualmente um método utilizado por vários profissionais em ambientes de 

trabalho muito diferentes como a medicina, a indústria, a agricultura, entre 

outros (Pires L. E., 2011). 

O procedimento do método OWAS passa por uma observação detalhada dos 

trabalhos que estão a ser realizados por determinado funcionário, identificando-

se a tarefa que se pretende avaliar, devendo-se observar vários ciclos de 

trabalho para se poder de melhor forma seleccionar as posturas que devem ser 

analisadas (quanto maior for o número de observações, menor é o erro) 

(Loução, 2016). 

Para se poder codificar as diversas posturas, atribui-se uma pontuação às 4 

partes do corpo envolvidas no método (coluna, membros superiores, membros 

inferiores e carga ou uso de força) (Loução, 2016). 

Tabela 9 Posição das várias partes do corpo e respectiva pontuação 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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Após a codificação das posturas em estudo, verifica-se qual a categoria de 

risco inerente, através da combinação das posturas anteriormente analisadas 

da coluna, membros superiores, membros inferiores e da carga ou uso de 

força, de acordo com a seguinte tabela (Loução, 2016): 

Tabela 10 Categoria de risco eminente 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Com base no valor obtido do risco inerente que a postura realizada pode 

causar ao trabalhador, o método distingue 4 categorias de risco, sendo que 

para cada categoria é proposta uma acção, com a indicação da necessidade 

de alteração da postura e a urgência associada, como indica a seguinte tabela 

(Marques, 2015):  

Tabela 11 Categorias de risco e respectiva acção correctiva 

 

. Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

2.6. Método REBA 
O método REBA (Rapid Entire Body Assessment) foi um método proposto por 

Sue Hignett e McAtamney Lynn no ano de 2000, tendo sido publicado na 

revista “Applied Ergonimicas” (Pires L. E., 2011). 
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Foi um método inicialmente desenvolvido para avaliar as posturas verificadas 

no sector de saúde e no sector industrial, permitindo a analise conjunta das 

posições do corpo como o braço, o antebraço e o pulso, bem como do tronco, 

pescoço e pernas, associando ainda outros factores de bastante importância 

para a avaliação final da postura, como a carga ou força necessária, tipo de 

pega e da actividade muscular (Pires L. E., 2011). 

A aplicação do método REBA previne o avaliador sobre lesões músculo-

esqueléticas associadas a uma determinada postura, indicando a urgência com 

que as acções correctivas devem ser implementadas, sendo um método 

bastante útil para a prevenção de riscos, podendo alertar para situações 

inadequadas de trabalho (Pires L. E., 2011). 

No processo de avaliação do método REBA é necessário em primeiro lugar, 

determinar as pontuações relativas aos segmentos corporais, que estão 

divididos em dois grupos, o grupo A (tronco, pescoço e pernas) e o grupo B 

(braço, antebraço e pulso), através das seguintes tabelas (Cordeiro, 2014): 

 Grupo A 

Tabela 12 Posições de Tronco, Pescoço e Pernas e respectiva pontuação (Grupo A) 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020)  
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 Grupo B 

Tabela 13 Posições de braço, Antebraço e Pulso e respectiva pontuação (Grupo B) 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
 

Após serem codificados os valores relativos a cada uma das posturas das 

diferentes partes do corpo, é necessário verificar a pontuação final destinada a 

cada um dos grupos (Grupo A e Grupo B), através da pontuação obtida por 

cada uma das partes em estudo, somando aos respectivos a pontuação 

destinada à força/carga (grupo A) e o tipo de pega (grupo B), como podemos 

verificar através dos seguintes quadros (Cordeiro, 2014): 
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 Pontuação grupo A 

Tabela 14 Pontuação do grupo A 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
 

 Força/carga  

Tabela 15 Pontuação relativa à Força/Carga 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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 Grupo B 

Tabela 16 Pontuação do Grupo B 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

 Tipo de pega. 

Tabela 17 Pontuação relativa à Pega 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Após ser verificada a pontuação final de ambos os grupos é verificada a 

pontuação de C, através destes mesmos valores obtidos nos Grupos A e B 

com os devidos somatórios de pontos referentes à força/carga e tipo de pega. 

Esta pontuação de C é verificada através da seguinte tabela (Cordeiro, 2014): 

 

 Tabela C 

Tabela 18 Pontuação de C 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
 

Por fim é somado à pontuação referente à tabela C, a pontuação relativa à 

actividade muscular, como mostra a tabela seguinte: 

Tabela 19 Pontuação relativa à actividade muscular 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Este último somatório, permite-nos obter a pontuação final do método REBA 

referente à postura adoptada pelo trabalhador no exercício das suas funções, 

determinando um nível de risco consoante a pontuação final, bem como a 

acção de intervenção necessária a ser aplicada, sendo retirada através da 

seguinte tabela (Cordeiro, 2014): 

 Pontuação final 

Tabela 20 Pontuação final e respectiva acção de intervenção 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

2.7. Listas de Verificação 

As Listas de verificação têm como finalidade avaliar diferentes procedimentos, 

locais de trabalho e equipamentos, para que os requisitos de segurança sejam 

cumpridos. Com base na análise destas listas consegue-se ter a percepção se 

os processos estão ou não estão seguindo as directrizes estabelecidas, pois 

consegue-se identificar riscos e verificar o cumprimento de normas de 

segurança, de forma a evitar acidentes de forma negligente (checklist, 2017). 

Construindo assim um dos meios mais úteis e fáceis para identificação de 

riscos nos locais de trabalho (s.a., Ficha Informativa + Segurança & Saúde no 

Traballho, 2015). 
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As Listas de Verificação são um processo de observação, de descrição mas 

também de interpretação do trabalho observado, sendo assim um 

procedimento que exige rigor. Têm uma vasta aplicação, podendo-se analisar 

com rigor os postos de trabalho, pois verifica pormenorizadamente os 

diferentes procedimentos nos locais de trabalho, bem como se os requisitos 

sob equipamentos, ferramentas e maquinaria são cumpridos (Sobral, 2018). 

O seu principal objectivo passa pela identificação de perigos existentes no 

desenvolver de uma actividade, verificar o cumprimentos das condições de 

segurança pré-determinadas, bem como o impedimento de ocorrência de 

acidentes e /ou doenças profissionais (Sobral, 2018). 

3. Materiais e Métodos 

Neste capítulo vão ser apresentados os materiais e métodos que 

posteriormente irão ser aplicados no desenvolvimento do Projecto. Numa 

primeira fase é apresentado o local em estudo (Centro Hortofrutícola do 

IPBeja), onde é descrito a sua localização, história, o que é produzido no 

espaço, bem como uma descrição mais pormenorizada dos espaços que se 

encontram no local e que vão ser alvo de estudo.  

Numa segunda fase é apresentada a metodologia a aplicar neste mesmo 

estudo, onde é descrito o método a aplicar sendo este o MARAT e 

direccionado às questões ergonómicas o método OWAS e o método REBA, 

bem como a descrição das Listas de Verificação que irão ser aplicadas para os 

diversos locais do Centro Hortofrutícola e que irão servir de apoio no estudo em 

causa. 
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3.1. Caracterização do local 

O centro Hortofrutícola (representado na imagem 1), é um espaço que ocupa 

uma área aproximada de 11 hectares, está localizado junto ao IP2, mais 

precisamente na Horta do Calvário em Beja, com as seguintes coordenadas 

geográficas 38º01`54.0”N 7º52`30.3”W (IPBeja, 2011).  

Figura 1 Localização do Centro Hortofrutícola do Instituto Politécnico de Beja 

 

Fonte: Adaptada do Google Earth 

A sua criação começou a decorrer no ano de 1995, com a maioria das 

plantações a serem realizadas no ano seguinte (1996), passados mais de 20 

anos algumas destas espécies já tiveram que ser substituídas. Neste centro 

podemos encontrar um pomar e um olival com cerca de 2 hectares 

respectivamente, em vinha de uva de mesa encontramos cerca de 1,5 

hectares, em relação à Horticultura realizada ao ar livre dispõe-se de cerca de 
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1 hectare e ainda 800 m2 destinada à Horticultura protegida (estufa) (IPBeja, 

2011). 

Segundo observado, no espaço encontra-se ainda uma pequena casa, esta 

que serve de copa, de armazém e ainda se encontra no seu interior uma 

câmara frigorífica. Em termos de armazenagem vai desde os pequenos 

utensílios agrícolas, a caixas de produtos alimentares produzidos no centro e 

ao armazenamento dos mesmos ditos produtos. Na zona traseira da casa 

encontra-se uma repartição isolada onde são resguardados os produtos 

químicos utilizados na actividade praticada no Centro Hortofrutícola (armazém 

de produtos fitofarmacêuticos). Encontra-se também no espaço do Centro 

Hortofrutícola um casão que tem a finalidade de resguardar o tractor utilizado 

na agricultura praticada no espaço, bem como outros utensílios utilizados para 

o mesmo efeito. Junto aos dois edifícios anteriormente referidos encontra-se 

ainda um alpendre com o objectivo de resguardar os reboques de tractor bem 

com diversos entulhos de tubos e madeiras. 

O principal objectivo do Centro Hortofrutícola é dar apoio ao ensino prático de 

algumas unidades curriculares que fazem parte da Licenciatura em Agronomia, 

curso que decorre na Escola Superior Agrária de Beja, do Instituto Politécnico 

de Beja. As Unidades Curriculares como Horticultura, Fruticultura, Viticultura e 

Olivicultura, que incluem aulas práticas são todas realizadas neste espaço 

(IPBeja, 2011). Como tal, encontram-se ainda no espaço do Centro 

Hortofrutícola duas salas de aula, que de acordo com o observado, estão 

totalmente equipadas para o leccionar de matéria teórica, matéria esta 

necessária para as aulas praticas referidas anteriormente. Junto a estas salas 

de aula encontram-se ainda 2 casas de banho, separadas por géneros. 

Este Centro tem sido também um espaço de demonstração, experimentação e 

investigação, muito devido ao crescente interesse da comunidade agrícola 

envolvente neste tipo de culturas, pois com a construção da barragem do 

Alqueva, que é o maior lago artificial da Europa, veio proporcionar o regadio na 

região, mudando o panorama, que até a data se baseava essencialmente em 

cereais de sequeiro. Os dados recolhidos ao longo dos anos em relação à 

forma como as espécies fruteiras se adaptam à região e ao regadio foram 
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importantes na tomada de algumas decisões por parte dos agricultores (IPBeja, 

2011). 

Em relação ao pomar, e segundo a Engenheira Idália Costa, este é composto 

por varias espécies, e dentro de cada espécie podemos encontrar diferentes 

variedades. As espécies que podemos encontrar no pomar são as parreiras, 

macieiras, diospireiros, figueiras, romãzeiras, pessegueiros, ameixeiras, 

citrinos, amendoeiras, nogueiras, marmeleiros e nespereiras. 

De acordo com a mesma engenheira, existem ainda de momento a decorrer no 

Centro Hortofrutícola dois tipos de projectos em parceria com outras entidades, 

estes projectos são: 

 Hydroreuse - consiste em experimentar águas residuais vindas de um 

largar, de uma adega, de uma queijaria e ainda de um matadouro, na 

cultura de tomate. 

 ValbiotecCinara – consiste no estudo da valorização económica do 

Cardo (Cynara cardunculus) e as suas aplicações biotecnológicas. 

Através de visitas ao local em estudo foi possível caracterizar os espaços 

por zonas, começando pela casa que se encontra logo à entrada (1) do 

Centro Hortofrutícola e como já foi referido anteriormente alberga no seu 

interior os locais destinados às copas (2 espaços), um local destinado à 

câmara frigorífica, bem como para a armazenagem de equipamentos de 

trabalho (2 espaços) e uma zona para armazenagem dos produtos 

alimentares provenientes das colheitas. Igualmente pertencente a esta 

mesma casa, mas com entrada principal distinta encontra-se o espaço 

destinado à armazenagem de produtos fitofarmacêuticos utilizados na 

agricultura, local onde se irá realizar parte do estudo para o projecto, e o 

qual será descrito seguidamente.  

O edifício que se encontra ao lado desta mesma casa é um casão (2), local 

destinado à armazenagem de equipamentos e outros utensílios destinados 

à prática agrícola. Junto a este último e com a mesma finalidade, encontra-

se o alpendre (3). Um pouco mais distante encontra-se o espaço destinado 
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às duas salas de aula (4) bem como as casas de banho (5) destinados aos 

utilizadores do Centro Hortofrutícola. 

 

Figura 2 Localização dos espaços 

 

Fonte: Adaptada do Google Earth           

3.1.1. Armazém de produtos fitofarmacêuticos 

O espaço destinado a resguardar produtos fitofarmacêuticos, associado à casa 

que se encontra logo à entrada do Centro Hortofrutícola, embora esta tenha a 

entrada para o seu espaço na parte de trás da mesma não estando associada 

qualquer passagem para as restantes divisões pertencentes ao mesmo local. 

Neste espaço como já referido são resguardados produtos químicos e adubos 

utilizados na prática agrícola do Centro Hortofrutícola, os frascos que ainda 

contêm produto bem como os frascos que já não contêm qualquer produto são 
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resguardados neste local separadamente, local onde se encontra também um 

armário que serve para guardar algum destes produtos fitofarmacêuticos, os 

restantes encontram-se no chão guardados em caixas. 

Figura 3 Espaço de armazenagem de produtos químicos 

 
 

 

Figura 4 Espaço de armazenagem de produtos químicos 
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3.2. Metodologia Aplicada 

A metodologia a aplicar no estudo de Avaliação e Controlo de Riscos no Centro 

Hortofrutícola do IPBeja, passará pelo método MARAT, bem como os métodos 

OWAS e REBA anteriormente apresentado no enquadramento teórico, e que 

irá permitir identificar os perigos existentes no local, bem como avalia-los e 

quantificar a sua magnitude. Para uma melhor avaliação dos riscos, o estudo 

em causa irá ser apoiado por diversas Listas de Verificação (presentes nos 

anexos), que foram estruturadas e adaptadas à situação existente com base 

nas Listas de Verificação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). 

Sendo estas: 

 Agricultura; 

 Actividades básicas de segurança e saúde do trabalho; 

 Movimentação manual de carga; 

 Quedas ao mesmo nível; 

 Prescrições mínimas de SST; 

 Substâncias perigosas. 
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4. Resultados 

4.1. MARAT 
Para a aplicação do método MARAT, foram feitas diversas visitas ao local 

em estudo suportadas também por listas de verificação, que permitiram 

uma melhor percepção dos riscos em causa no local em estudos e nas 

tarefas realizadas, possibilitando identificar as acções correctivas 

necessárias. 

 

Tabela 21 MARAT Armazém 

Identificação dos perigos Avaliação de riscos Acções 

correctivas e 

propostas Item Localização/Actividade/ 

Processo 

Descrição do 

Perigo/Situação 

Perigosa 

Efeito NE ND NP NS NR NC 

1 Armazém de Produtos 

fitofarmacêuticos 

Derrames .Lesões ao nível 

do sistema 

respiratório; 

.Lesões ao nível 

da pele. 

3 6 18 90 1620 II .Existência de 

EPI´S 

adequados; 

.Formar e 

informar os 

trabalhadores 

para a 

importância do 

uso de EPI´S; 

.Acondicionar os 

produtos de 

acordo com as 

informações 

existentes nas 

fichas de 

segurança; 

.Deveria existir 

uma baia de 

retenção no 

armazém. 

    

2 Armazém de Produtos 

fitofarmacêuticos 

Inalação de 

Produtos 

Químicos 

.Lesões ao nível 

do aparelho 

respiratório 

3 10 30 90 2700 II .Existência de 

EPI´S 

adequados; 
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.Formar e 

informar os 

trabalhadores 

para a 

importância do 

uso de EPI´S; 

.Alertar para a 

importância de 

ler a ficha de 

segurança que 

se encontra junto 

aos mesmos. 

3 Armazém de Produtos 

fitofarmacêuticos 

Quedas ao 

mesmo Nível 

.Várias Lesões 3 10 30 60 1800 II .Espaço 

organizado, 

limpo e de fácil 

acesso; 

.Estar atento às 

superfícies 

escorregadias e 

a objectos que 

possam causar 

desequilíbrio; 

.Usar sapatos ou 

botas com sola 

antiderrapante; 

.Limpar o local. 

4 Armazém de Produtos 

fitofarmacêuticos 

Contacto com 

Produtos 

Químicos 

.Lesões ao nível 

do sistema 

respiratório; 

.Lesões ao nível 

da pele; 

.Envenenamento 

3 10 30 90 2700 II .Alertar para a 

importância de 

ler a ficha de 

segurança dos 

produtos 

químicos; 

.Existência de 

EPI adequado; 

.Formar e 

informar os 

trabalhadores 

para a 

importância do 

uso de EPI´S. 



 
 

61 
 

No armazém de produtos fitofarmacêuticos foram identificados 4 tipos de 

situações perigosas, como os derrames, em que não foi verificado no local 

qualquer tipo de bacia de retenção, mas também inalação de produtos 

químicos passando muito pelo facto de existir uma ventilação deficiente no 

espaço (uma só saída/entrada de ar, através de uma janela) podendo-se 

constatar um cheiro bastante intenso no ar presente no interior do armazém, 

quedas ao mesmo nível devido à enorme quantidade de embalagens 

espalhadas pelo chão do armazém e contacto com produtos químicos, 

partilhando o mesmo nível de controlo II, em que existem situações a corrigir, 

devendo-se adoptar medidas de controlo enquanto a situação perigosa não for 

eliminada ou reduzida. 

 

Tabela 22 MARAT Preparação da Calda 

Identificação dos perigos Avaliação de riscos Acções 

correctivas e 

propostas Item Localização/Actividade/ 

Processo 

Descrição do 

Perigo/Situação 

Perigosa 

Efeito NE ND NP NS NR NC 

1 Preparação da Calda Adaptação de 

posturas 

incorrectas 

.Lesões Músculo-

esqueléticas 

2 10 20 60 1200 II .Formar e 

informar ao Nível 

da Ergonomia 

2 Preparação da Calda Contacto com 

Produtos 

Químicos 

.Lesões ao nível 

do aparelho 

respiratório; 

.Lesões ao novel 

da pele 

2 6 12 60 720 III .Alertar para a 

importância de 

ler a ficha de 

segurança dos 

produtos 

químicos; 

.Existência de 

EPI adequado; 

.Formar e 

informar os 

trabalhadores 

para a 

importância do 

uso de EPI´S. 
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3 Preparação da Calda Inalação de 

Produtos 

Químicos 

.Lesões ao nível 

do aparelho 

respiratório 

2 14 28 90 2520 II .Alertar para a 

importância de 

ler a ficha de 

segurança dos 

produtos 

químicos; 

.Existência de 

EPI adequado; 

.Formar e 

informar os 

trabalhadores 

para a 

importância do 

uso de EPI´S. 

 

Na preparação da calda foram identificados 3 tipos de situações perigosas 

sendo estas as adaptações de posturas incorrectas, o contacto com produtos 

químicos e a inalação dos produtos químicos. Em relação à adaptação de 

posturas incorrectas e a inalação de produtos químicos foi obtido um nível de 

controlo II (em que existem situações a corrigir, devendo-se adoptar medidas 

de controlo enquanto a situação perigosa não for eliminada ou reduzida), pois 

foram detectados vários erros por parte do trabalhador desde a posição 

adaptada por o mesmo durante a mistura dos produtos químicos até ao não 

uso da mascara de protecção durante essa mesma mistura. Em relação ao 

contacto com produtos químicos foi obtido um nível de controlo III (em que as 

situações devem ser melhoradas, devendo ser elaborados planos ou 

programas documentados de intervenção), pois esta situação perigosas 

durante a preparação da calda, foram utilizados na sua maior parte os 

equipamentos de protecção individual necessários para o efeito (referindo 

apenas a situação do calçado utilizado pelo trabalhador, pois este não era o 

apropriado para o trabalho que estava a realizar). 
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Tabela 23 MARAT Aplicação de produtos Fitofarmacêuticos 

Identificação dos perigos Avaliação de riscos Acções 

correctivas e 

propostas Item Localização/Actividade/ 

Processo 

Descrição do 

Perigo/Situação 

Perigosa 

Efeito NE ND NP NS NR NC 

1 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Inalação de 

Produtos 

Químicos 

.Lesões ao nível 

do sistema 

respiratório; 

.Lesões ao nível 

da pele; 

.Envenenamento 

2 2 4 9

0 

360 III .Existência de 

cabines nos 

tractores; 

.Alertar para a 

importância de 

ler a ficha de 

segurança dos 

produtos 

químicos; 

.Existência de 

EPI adequado; 

.Formar e 

informar os 

trabalhadores 

para a 

importância do 

uso de EPI´S. 

2 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Contacto com 

Produtos 

Químicos 

.Lesões ao nível 

do sistema 

respiratório; 

.Lesões ao nível 

da pele; 

.Envenenamento 

2 6 12 9

0 

1080 III .Existência de 

cabines nos 

tractores; 

.Alertar para a 

importância de 

ler a ficha de 

segurança dos 

produtos 

químicos; 

.Existência de 

EPI adequado; 

.Formar e 

informar os 

trabalhadores 

para a 

importância do 
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uso de EPI´S. 

3 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Capotagem .Morte; 

.Lesões Graves 

2 1 2 90 180 IV .Velocidade 

controlada e adaptada 

ao tipo de piso; 

.Conhecimento dos 

procedimentos de 

segurança; 

.Proporcionar 

formação e 

informação ao nível 

dos riscos existentes 

e das consequências 

de uma condução 

insegura. 

4 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Atropelamento .Morte; 

.Lesões Graves 

2 6 12 90 1080 III .Delimitação de uma 

zona de segurança; 

.Conhecimento dos 

perigos da actividade. 

5 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Adopção de 

posturas 

incorrectas 

.Lesões Músculo-

esqueléticas 

2 2 4 60 240 IV .Períodos de repouso 

e recuperação; 

.Formar e informar os 

trabalhadores para a 

importância de 

adoptar boas posturas 

de trabalho. 

6 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Contacto com 

poeiras, gases e 

vapores 

.Lesões ao nível 

do aparelho 

respiratório; 

.Lesões ao nível 

da pele. 

2 6 12 90 1080 III .Usar sempre 

mascara de 

protecção; 

. Formar e informar os 

trabalhadores para a 

importância de 

cumprir os 

procedimentos de 

segurança. 

7 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Projecção de 

pedras e outras 

partículas 

.Lesões várias 1 6 6 60 360 III .Uso de protecções na 

máquina; 

.Inexistência de 
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pessoas na zona 

perigosa. 

8 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Circulação a 

velocidade 

excessiva 

.Atropelamento; 

.Capotamento; 

.Morte; 

.Lesões graves. 

2 6 12 90 1080 III .Conhecimento dos 

perigos da actividade; 

.Cumprimento dos 

procedimentos de 

segurança. 

9 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Abandono do 

tractor sem estar 

devidamente 

travado e 

desligado 

.Atropelamento; 

.Morte; 

.Lesões graves. 

1 1 1 90 90 IV .O trabalhador só 

deve abandonar o 

tractor após o desligar 

com a chave e trava-

lo. 

10 Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (com 

utilização de tractor) 

Exposição à 

Climatização 

.Lesões ao nível 

do sistema 

respiratório 

2 14 14 60 840 

 

III .Os tractores 

possuírem cabine; 

.Proporcionar 

formação e 

informação ao nível 

dos riscos existentes 

e das consequências 

do não comprimento 

dos procedimentos de 

segurança. 

 

Durante a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, foram detectados 10 

situações perigosas em que estas obtiveram dois níveis de controlo diferentes. 

As situações de menor risco por não terem sido detectadas quaisquer 

problemas durante o exercício das funções do trabalhador e que 

consequentemente tiveram menor risco de controlo (IV, em que se deve 

melhorar se possível, justificando a intervenção) são a capotagem do tractor, a 

adopção de posturas incorrectas e o abandono do tractor sem o mesmo estar 

devidamente travado e desligado. Já em relação às situação perigosas em que 

foram obtidos níveis de controlo III (em que as situações devem ser 

melhoradas, devendo ser elaborados planos ou programas documentados de 

intervenção) foram mais as situações durante este processo de aplicação de 

produtos fitofarmacêuticos, situações estas que apesar do nível não ser critico 

ainda foram detectadas algumas lacunas, sendo estas com a inalação de 
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produtos químicos muito pelo facto do tractor que é utilizado para este fim não 

possuir cabine, levando o trabalhador a ficar exposto ao produto durante a 

aplicação do mesmo, este facto de o tractor não possuir cabine leva também a 

um outro factor de risco que é o contacto com produtos químicos e a exposição 

do trabalhador à climatização, mas também a circulação a velocidade 

excessiva. 

 

Tabela 24 MARAT Trabalhos Agrícolas 

Identificação dos perigos Avaliação de riscos Acções 

correctivas e 

propostas Item Localização/Actividade/ 

Processo 

Descrição do 

Perigo/Situação 

Perigosa 

Efeito NE ND NP NS NR NC 

1 Trabalhos Agrícolas 

(Apanha de Frutos e 

trabalho com roçadeira) 

Quedas ao 

mesmo nível 

.Lesões várias 2 6 12 60 720 III .Estar atento a 

possíveis 

desníveis do solo 

e a possíveis 

obstáculos 

2 Trabalhos Agrícolas 

(Apanha de Frutos e 

trabalho com roçadeira) 

Exposição aos 

agentes 

atmosféricos 

extremos  

.Lesões ao nível 

do aparelho 

respiratório. 

2 2 4 60 240 IV .Transferência de 

operações para 

períodos mais 

adequados; 

.Redução do 

tempo de 

exposição em 

horários 

adversos, 

organizar o 

trabalho para 

períodos mais 

adequados.  

3 Trabalhos Agrícolas 

(Apanha de Frutos e 

trabalho com roçadeira) 

Trabalho intenso 

e monótono  

.Lesões músculo-

esqueléticas  

2 2 4 60 240 IV .Organização do 

trabalho; 

.Proporcionar 

formação e 

informação ao 

nível dos riscos 

existentes e das 

consequências 
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do não 

comprimento dos 

procedimentos 

de segurança. 

4 Trabalhos Agrícolas 

(Apanha de Frutos e 

trabalho com roçadeira) 

Adopção de 

posturas 

incorrectas 

.Lesões músculo-

esqueléticas 

2 6 12 60 720 III .Formar e 

informar ao nível 

da Ergonomia; 

.Fazer 

rotatividade dos 

trabalhadores 

5 Trabalhos Agrícolas 

(Apanha de Frutos e 

trabalho com roçadeira) 

Contacto com 

objectos 

cortantes  

.Cortes  2 2 4 60 240 IV .Conhecimento 

dos perigos da 

actividade; 

.Utilizar 

equipamento de 

protecção 

adequado. 

.Os cabos das 

ferramentas 

devem ser 

antiderrapantes; 

6 Trabalhos Agrícolas 

(Apanha de Frutos e 

trabalho com roçadeira) 

 

Projecção de 

partículas 

.Lesões várias 1 6 6 60 360 III .Conhecimento 

dos perigos da 

actividade 

7 Trabalhos Agrícolas 

(Apanha de Frutos e 

trabalho com roçadeira) 

Esmagamento/at

ropelamento 

pelo tractor 

.Morte; 

.Lesões graves 

2 6 12 90 1080 III .Conhecimento 

dos perigos da 

actividade; 

.Delimitação de 

uma zona de 

segurança 

8 Trabalhos Agrícolas 

(Apanha de Frutos e 

trabalho com roçadeira) 

Carga de 

objectos 

volumosos 

.Lesões músculo-

esqueléticas 

2 6 12 60 720 III .Ao levantar uma 

carga, 

posicionar-se 

adequadamente, 

mantendo uma 

postura correcta; 

.Apoiar os pés de 

um lado e de 
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outro da carga e 

depois baixar, 

sempre com a 

coluna vertebral 

direita; 

.Utilizar os 

músculos das 

coxas, mantendo 

os braços 

esticados e fazer 

com que a carga 

seja elevada o 

mais próximo do 

corpo, mantendo 

a coluna 

vertebral direita; 

.No caso de 

objectos, evitar 

que o centro de 

gravidade do 

material a 

transportar esteja 

afastado do 

centro de 

gravidade de 

quem o 

transporta; 

.Em caso de 

necessidade 

deve proceder-se 

a divisão do peso 

por mais de uma 

pessoa; 

.Se necessário 

proceder à 

movimentação 

da carga com 

auxilio de 

acessórios; 
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Em relação aos trabalhos agrícolas foram detectados 8 situações perigosas, 

sendo que as que obtiveram menor risco de controlo (IV - em que se deve 

melhorar se possível, justificando a intervenção) pois não foram detectadas 

anomalias durante os exercícios destas funções, foi a exposição aos agentes 

atmosféricos extremos, trabalho intenso e monótono e o contacto com objectos 

cortantes, já os que obtiveram um risco de controlo III (em que as situações 

devem ser melhoradas, devendo ser elaborados planos ou programas 

documentados de intervenção) são quedas ao mesmo nível, adopção de 

posturas incorrectas, projecção de partículas, esmagamento/atropelamento 

pelo tractor e carga de objectos volumosos. 
 

4.2. Armazém de Produtos Fitofarmacêuticos 
O armazenamento de produtos fitofarmacêuticos numa exploração agrícola, 

deve ser sempre feito em condições de segurança e com a preocupação de 

manter a qualidade do produto, pois é fundamental para a prevenção de 

contaminações do operador e do ambiente, garantindo assim a segurança dos 

trabalhadores que a eles têm acesso. 

Neste sentido e após algumas visitas ao local em estudo pode-se detectar 

algumas anomalias em termos de organização no armazenamento dos 

produtos fitofarmacêuticos, tanto em embalagens que contêm ainda produto 

bem como embalagens vazias para recolha. 

Os produtos fitofarmacêuticos armazenados devem estar numa posição que 

permita a sua fácil identificação através da leitura do rótulo, o que podemos 

constatar através da figura 6 que estes não se encontram devidamente 

colocados para este efeito. 

Embora estejam separados quanto às suas utilizações, estes também se 

encontram dispersos, sendo que uns produtos encontram-se em prateleiras 

enquanto outros se encontram separados e espalhados pelo chão do 

armazém. 

Pode-se também verificar através das figuras 5 e 6 que não existe qualquer 

tipo de bacia de retenção nas prateleiras, bem como nos produtos que se 

encontram espalhados pelo chão do armazém. 
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Figura 5 Local onde são guardados produtos fitofarmacêuticos 

 
 

Os produtos fitofarmacêuticos sólidos devem ser colocados nas prateleiras 

superiores e os líquidos nas prateleiras inferiores, através da figura 6 podemos 

constatar que os mesmos são guardados correctamente, havendo apenas o 

facto de existir junto ao armário e na outra extremidade do armazém, produtos 

fitofarmacêuticos sólidos e líquidos, resguardados directamente no solo, sem 

qualquer tipo de baia de retenção presente no local de armazenamento destes. 
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Figura 6 Armário onde são guardados produtos fitofarmacêuticos 

 

Os armazéns são também os locais ideais para resguardar as embalagens 

vazias, estas devem ser colocadas dentro de sacos destinados para o efeito, 

para serem entregues em centros de recepção.  

Como podemos confirmar através da figura 7 estas embalagens vazias 

encontram-se espalhadas pelo chão do armazém, fora de qualquer saco de 

resguardo, o que origina também obstáculos no caminho podendo causar 

quedas e alguma desorganização em termos de gestão de stock. 

 

Figura 7 Local onde são guardadas as embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos 
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4.2.1. Construção do Armazém de Produtos Fitofarmacêuticos  
Segundo o Dec. Lei n.º 26/2013 secção III Artigo 23.º, os armazéns de 

produtos fitofarmacêuticos deverão ser implementados num local isolado e ser 

um espaço fechado, tendo como única finalidade, armazenar produtos 

fitofarmacêuticos. Devem estar devidamente sinalizados para o seu efeito, bem 

como possuir uma ventilação adequada e o seu piso deve ser impermeável. 

Como constatado no local e em que podemos verificar pela imagem 5, o local 

que serve de armazém para os produtos fitofarmacêuticos é um local fechado e 

isolado, embora se insira no mesmo local que a copa e restantes zonas (zona 

da câmara frigorifica, zonas de armazém de equipamentos agrícola e zonas de 

armazenagem de produtos alimentares), esta não tem ligação com as restantes 

divisões, tendo apenas uma entrada principal como podemos constatar na 

Figura 9. 

Podemos também verificar a inexistência de qualquer sinal informativo de que 

ali se encontra um armazém de produtos fitofarmacêuticos e que a ventilação 

do armazém é feita através de uma janela, esta que se encontra fora do 

caixilho deixando uma entrada para o armazém em aberto, onde pode passar 

para o seu interior água da chuva, animais e até uma pessoa.  

Esta ventilação do armazém sendo feita exclusivamente por esta janela e 

embora ela esteja totalmente aberta, durante a minha presença no interior do 

armazém (poucos minutos), percebi que a atmosfera no interior era muito 

saturada de vapores, sentindo-se pelo cheiro uma forte presença de compostos 

químicos no ar, não sendo nada recomendável a presença no interior da 

instalação durante muito tempo, pois pode causar problemas de saúde. Neste 

sentido o melhor método a adoptar nesta situação passaria por a instalação de 

uma ventilação forçada. 
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Figura 8 Janela que serve de ventilação ao armazém de produtos fitofarmacêuticos 

 

 

Um armazém de produtos fitofarmacêuticos também não deve ser 

implementado em locais inundáveis ou ameaçados por cheias, situação que 

através da figura 9, podemos concluir que o local facilmente poderá inundar, 

muito devido pela falta de cuidado com a zona envolvente, onde a vegetação é 

abundante e sem qualquer tipo de cuidados, embora esteja acima do nível do 

solo. 

 

Figura 9 Armazém de produtos fitofarmacêuticos 
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O local deve ser também reservado a utilizadores profissionais, e como já 

referido anteriormente, o local encontra-se sem janela, podendo passar por lá 

uma pessoa adulta.  

A sua construção devera ser feita com materiais resistentes, não combustíveis. 

Como observámos através da figura 10, o tecto do armazém é feito de material 

não muito resistente e combustível, não sendo suficiente para impedir 

temperaturas extremas no interior do armazém.  

Figura 10 Tecto do armazém de produtos fitofarmacêuticos 

 
 

4.2.2. Segurança e Higiene no Armazém de Produtos Fitofarmacêuticos  
É bastante importante manter um armazém de produtos fitofarmacêuticos 

arrumado e limpo, pois ajuda a prevenir acidentes como quedas. É da mesma 

forma importante garantir que todo o pessoal, que tenha acesso ao espaço 

conheça as normas de segurança e higiene a respeitar.  

Neste próprio armazém em estudo a arrumação bem como a limpeza não se 

verificam, encontrando-se desorganizado, com bastantes embalagens 

espalhadas pelo chão. O espaço encontra-se também bastante sujo, com terra 

proveniente da prática agrícola realizada no local e até possivelmente alguns 

derrames de produtos. 

Um armazém de produtos fitofarmacêuticos deve dispor também de um extintor 

de pó químico, equipamento de protecção que nunca foi detectado no local. 
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No armazém também deveria existir vassoura, balde, pá, areia e sacos de 

plástico para recolher produtos resultantes de algum derrame acidental, e que 

posteriormente possam ser recolhidos por uma empresa especializada, o que 

não se verificou por completo no local, existindo apenas uma vassoura e uma 

pá. 

Pode também constatar que no local não existe nenhum equipamento de 

primeiros socorros, para que seja possível garantir uma pronta assistência em 

caso de acidente de trabalho, bem como instruções/procedimentos. Foi 

também possível verificar a falta de informação de contactos úteis no caso de 

uma emergência (Hospital, bombeiros, policia, ect.) 

Em termos de segurança e como já referido anteriormente, embora a porta 

esteja sempre fechada à chave, esta não tem qualquer indicação de que 

naquele local se encontra um armazém de produtos fitofarmacêuticos e não 

existindo qualquer janela no local da própria o acesso ao local pode ser feito 

por esse buraco na parede. 

Os utilizadores devem também dispor de equipamentos de protecção individual 

completos e acessíveis, instrumentos que nas visitas ao local nunca foram 

detectados no mesmo, pois este material é guardado na sua maior parte num 

outro Centro Experimental Agrícola, que ainda se situa a alguns km´s de 

distância. 

4.2.3. Aplicação e Manuseio de Produtos Fitofarmacêuticos 
Segundo o anexo III do Dec. Lei n.º 26/2013, o local onde é preparada a calda, 

deverá ser um local específico, que pode ou não ser coberto, não deve ter 

paredes laterais e o chão deve ser impermeável com capacidade de retenção 

(amovível ou não) para facilitar na limpeza de derrames ocasionais e recolha 

de efluentes. Situação que não se verifica na sua totalidade na preparação da 

calda, como podemos verificar através da figura 11. 

A calda foi preparada apenas dentro de um balde em contacto com o solo e 

sem a utilização de uma bacia de retenção, situação que poderia ter causado o 

derrame do balde contaminando o solo, ainda que este tenha algum coberto 

vegetal. 
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Figura 11 Preparação da calda 

 
 

Em relação ao equipamento de protecção individual utilizado na preparação da 

calda, foi usado apenas o fato de protecção e umas luvas, em termos de 

calçado, usava umas botas que não são as mais apropriadas para a função 

(botas de borracha) como podemos verificar através da imagem, pois estas não 

são impermeáveis. 

Não foi também utilizado qualquer tipo de viseira nem a máscara de protecção 

para utilizar durante a mistura do pó do produto fitofarmacêutico, embora esta 

última estivesse ao lado do trabalhador, em cima de um recipiente plástico 

como podemos observar através da figura 12, tendo ficado sempre no mesmo 

local, sendo apenas utilizada durante a aplicação da calda.  

Foi ainda possível assistir ao aviso da falta do equipamento de protecção 

individual (mascara de protecção) por parte da Engenheira responsável, tendo 

obtido a seguinte resposta por parte do trabalhador “se não faz pó, não faz 

mal”, o que demostra uma enorme falta de sensibilidade em termos de 

segurança e saúde. 
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Figura 12 Mascara de protecção 

 
 

Já em relação a aplicação da calda na cultura, foram cumpridas quase todas as 

regras de segurança, tendo o trabalhador utilizado quase todos os 

equipamentos de protecção individual recomendados (fato de protecção, luvas, 

mascara para partículas sólidas e aerossóis líquidos e chapéu), excluindo o 

factor das botas de borracha, pois como já referido anteriormente as botas que 

o trabalhador utilizou durante a preparação da calda foram as mesmas 

utilizados posteriormente na aplicação do produto fitofarmacêutico. 

É também importante referir que o tractor utilizado na aplicação não possui 

cabine, não sendo uma questão obrigatória, mas é uma questão de segurança, 

pois segundo a Anipla (Associação Nacional da Industria para a Protecção das 

Plantas) foram realizados estudos em vários países, ficando comprovado que a 

utilização de tractor com cabina na aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
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reduz cerca de 10 vezes o nível de exposição do operador, pois desta forma 

esta protegido da nuvem de pulverização entre outros factores. 

Em termos concretos de Equipamentos de protecção individual e pelo que foi 

possível apurar existe algum material que terão que ser os próprios 

trabalhadores a trazer com eles como as botas e chapéu, sendo que o único 

material disponível passa pelo fato de protecção, luvas, máscara de protecção, 

óculos e viseira, todos eles certificados com marca CE. 

4.2.4. Equipamentos de Protecção Individual 
 Fato de Protecção 

Os fatos de protecção utilizados, são fatos concebidos especificamente para 

este tipo de trabalhos, sendo criados para proteger os trabalhadores das 

substâncias perigosas. 

São utilizados, dependendo da toxicidade química e condições de exposição 

para proteger contra partículas (Tipo 5 - teste de fuga interna por aerossol em 

partículas, EN 13982-2)), salpicos limitados de líquidos ou pulverizações (tipo 6 

– teste de pulverização nível baixo, EN ISSO 17491-4:2008). 

 

Figura 14 Fato de protecção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Fato de protecção 
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 Luvas de protecção  

As luvas de protecção, também estão de acordo com a norma necessária para 

o trabalho em causa (EN-374, Luvas de Protecção contra Químicos e 

Microorganismos). 

Figura 15 Luvas de Protecção 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Luvas de Protecção 
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 Máscara de protecção 

A máscara de protecção utilizada, é uma máscara de baixa manutenção 

(Possui filtros especiais para reposição), com filtro químico combinado tipo 

B2A2K2, sendo que os filtros tipo: 

 B – Contra gases e vapores inorgânicos, excepto o óxido de carbono. 

 A – Contra gases e vapores orgânicos com ponto de ebulição >65ºC 

(diluentes e hidrocarbonetos). 

 K – Contra amoníaco e alguns derivados. 

Figura 17 Máscara de protecção 
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 Óculos de protecção 

Os óculos de protecção, também estão de acordo com os óculos aconselhados 

a utilizar para protecção individual, pois são convenientemente fechados, 

protegendo assim os olhos contra poeiras, líquidos e aerossóis. 

 

Figura 18 Óculos de protecção 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Óculos de protecção 
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 Viseira 

Em termos de capacete com viseira, também cumpre os requisitos pedidos 

para este tipo de actividade, pois a viseira deve ser transparente e que não 

embacie. 

Figura 20 Viseira de Protecção 

 
 

4.3. Aplicação do Método OWAS e REBA  
De seguida são apresentados os resultados referente às posições ergonómicas 

realizadas no local em estudo, nomeadamente na apanha da fruta e no 

trabalho com máquina roçadeira. 

Serão aplicados os dois métodos em cada uma das tarefas, primeiramente o 

método OWAS e seguidamente o método REBA para ser possível sustentar e 

comprovar os resultados obtidos com o método OWAS. Sendo que o exercício 

da apanha da fruta é composta por dois trabalhadores (designados por 

trabalhador 1 e trabalhador 2), tendo sido realizado o estudo em ambos e 

apresentado o resultado em conjunto. 

Presente em anexo encontra-se a correcção aos resultados obtidos em ambos 

os métodos nas duas tarefas realizadas pelos trabalhadores do Centro 

Hortofrutícola do Instituto Politécnico de Beja. 
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4.3.1. Actividade de Apanha da Fruta 

 Trabalhador 1: 
 

1. OWAS 

 

Figura 21 Trabalhador 1 coluna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 25 Posições da coluna 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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Figura 22 Trabalhador 1 membros superiores 

 
 

Tabela 26 Membros Superiores 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Figura 23 Trabalhador 1 membros inferiores 
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Tabela 27 Membros inferiores 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Tabela 28 Carga/Força 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 

Tabela 29 Categoria de risco eminente 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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Tabela 30 Categoria de risco e respectiva acção correctiva 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 

2. REBA 
 

 Grupo A:  

Tronco: 

Figura 24 Trabalhador 1 tronco 
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Tabela 31 Posições do tronco 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pescoço: 

 

Figura 25 Trabalhador 1 pescoço 
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Tabela 32 Posições do pescoço 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pernas: 

Figura 26 Trabalhador 1 pernas 
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Tabela 33 Posição das pernas 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pontuação do grupo A: 

Tabela 34 Pontuação do grupo A 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Força/Carga: 

Tabela 35 Força/Carga 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

 Grupo B 

Braço: 

Figura 27 Trabalhador 1 braço 
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Tabela 36 Posições do braço 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Antebraço: 

Figura 28 Trabalhador 1 antebraço 
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Tabela 37 Posições do antebraço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pulso: 

Figura 29 Trabalhador 1 pulso 
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Tabela 38 Posições do pulso 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pontuação Grupo B: 

Tabela 39 Pontuação do grupo B 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Tipo de pega: 

Tabela 40 Tipo de pega 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pontuação de C: 

Tabela 41 Pontuação de C 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação da actividade muscular: 

Tabela 42 Actividade muscular 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pontuação final: 

Tabela 43 Pontuação final 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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 Trabalhador 2: 
 

1. OWAS 

Figura 30 Trabalhador 2 coluna 

 
 

 
Tabela 44 Posições da coluna 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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Figura 31 Trabalhador 2 membros superiores 

 
 

 
Tabela 45 Membros superiores 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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Figura 32 Trabalhador 2 membros inferiores 

 
 

Tabela 46 Membros inferiores 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 
Tabela 47 Carga/Força 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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Tabela 48 Categoria de risco eminente 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 
Tabela 49 Categorias de risco e respectivas acções correctivas 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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2. REBA 
 

 Grupo A:  

Tronco: 

Figura 33 Trabalhador 2 tronco 

 
 

Tabela 50 Posições do tronco 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pescoço:  

Figura 34 Trabalhador 2 pescoço 

 

 

Tabela 51 Posições do pescoço 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Perna: 

Figura 35 Trabalhador 2 pernas 

 
 

Tabela 52 Posições das pernas 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação do grupo A: 

Tabela 53 Tabela A 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Força/Carga: 

Tabela 54 Força/Carga 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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 Grupo B 

Braço: 

Figura 36 Trabalhador 2 braço 

 

Tabela 55 Posições do braço 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Antebraço: 

Figura 37 Trabalhador 2 antebraço 

 
 

Tabela 56 Posições do antebraço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pulso: 

Figura 38 Trabalhador 2 pulso 

 

Tabela 57 Posições do punho 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

 

 



 
 

107 
 

Pontuação do Grupo B: 

Tabela 58 Grupo B 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Tipo de pega: 

 

Tabela 59 Tipo de pega 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação de C: 

Tabela 60 Pontuação de C 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pontuação da actividade muscular: 

Tabela 61 Pontuação da actividade muscular 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação final: 

Tabela 62 Pontuação final 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
 

 Análises dos resultados obtidos: 

Após a análise dos riscos ergonómicos para os trabalhadores e para a função 

em estudo, através dos métodos de avaliação dos riscos OWAS e REBA, 

chegou-se à conclusão que em ambos os trabalhadores será necessária uma 

intervenção tendo em vista melhorar as condições de trabalho e a vigilância da 

saúde. 

Ambas as análises apresentaram os valores mais elevados perante os níveis 

de risco de cada um dos métodos. Pelo método OWAS, o nível de pontuação 

encontra-se na categoria 4, tanto em relação ao trabalhador 1 como o 

trabalhador 2, necessitando de acções correctivas de imediato. Por sua vez, a 

análise pelo método REBA, apresenta o valor final de 11 (nível de acção 4 – 

nível de risco muito alto), em ambos os trabalhadores, tendo de haver uma 

intervenção de imediato e com urgência. 

É importante salientar que, embora ambos os métodos apresentem níveis de 

acção diferentes, sendo que o método REBA inclui 5 níveis de acção (do nível 

0 ao nível 4), enquanto que o método OWAS engloba apenas 4 níveis (do nível 

1 ao nível 4), os resultados obtidos em ambos os métodos aplicados nos dois 

trabalhadores estão em concordância, sendo que, obtiveram em ambos os 

métodos os valores mais elevados de risco. 
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Assim é imperativo que se tomem medidas de acção de forma a melhorar as 

condições de trabalho dos trabalhadores em análise o mais rápido possível. 

Tendo em conta o trabalho em questão, e uma vez que a posição adoptada 

pelos trabalhadores para exercer a sua função não ser a mais indicada, é 

sugerido então a adopção de melhores posturas por parte dos trabalhadores, 

quando por exemplo na colocação da fruta nas caixas, bem como a apanha da 

fruta nas partes inferiores das árvores, é sugerido também a utilização de uma 

escada para a apanha da fruta na parte superior das árvores evitando posições 

desnecessárias nos membros superiores e pescoço, a utilização de um 

utensílio de corte também iria evitar posições desnecessárias em relação aos 

membros superiores e pulso, a utilização de um outro utensílio para resguardo 

da frutas, como por exemplo um cesto dotado de rodas que pode-se deixar 

este numa posição mais elevada, levaria a evitar posições erradas no 

tronco/coluna bem como iria facilitar no posterior transporte da mesma. 

4.3.2. Actividade de trabalho com roçadeira 
1. Owas: 

 

Figura 39 Roçadeira coluna 
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Tabela 63 Posições da coluna 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 

Figura 40 Roçadeira membros superiores 

 
 

Tabela 64 Membros superiores 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 



 
 

112 
 

Figura 41 Roçadeira membros inferiores 

 
 

Tabela 65 membros inferiores 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 

Tabela 66 Carga/Força 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 



 
 

113 
 

Tabela 67 Categoria de risco eminente 

 
Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 
Tabela 68 Categorias de risco e respectiva acção correctiva 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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Reba 

 Grupo A 

Tronco: 
 

Figura 42 Roçadeira tronco 

 
 

Tabela 69 Posições do tronco 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pescoço: 

Figura 43 Roçadeira pescoço 

 
 

Tabela 70 Posições do pescoço 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Perna: 

Figura 44 Roçadeira pernas 

 
 

Tabela 71 Posições das pernas 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação do grupo A: 

Tabela 72 Pontuação do grupo A 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Força/Carga: 

Tabela 73 Força/Carga 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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 Grupo B 

Braço: 

Figura 45 Roçadeira braço 

 
 

Tabela 74 Posições do braço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Ante Braço 

Figura 46 Roçadeira antebraço 

 

Tabela 75 Posições do antebraço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pulso 

Figura 47 Roçadeira pulso 

 

Tabela 76 Posições do punho 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação do grupo B: 

 

Tabela 77 Pontuação do grupo B 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Tipos de pega: 

Tabela 78 Tipos de pega 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação de C: 

Tabela 79 Pontuação de C 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pontuação da actividade muscular: 

Tabela 80 Pontuação da actividade muscular 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação final: 
 

Tabela 81 Pontuação final 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

 Análises dos resultados obtidos: 

Após a análise dos riscos ergonómicos para o trabalhador e para a função em 

estudo, através dos métodos de avaliação dos riscos OWAS e REBA, chegou-

se à conclusão que será necessária uma intervenção tendo em vista melhorar 

as condições de trabalho e a vigilância da saúde. 

A função de trabalho com roçadeira os valores finais em ambos os métodos 

não foram do nível mais alto como o trabalhado da apanha da fruta 

apresentado anteriormente, mas ainda assim necessita de correcções num 

curto espaço de tempo. Na aplicação do método OWAS, foi obtido o nível de 

pontuação de categoria 3, em que é necessário medidas correctivas às 

posturas num curto prazo de tempo, já em relação ao método REBA obteve-se 

uma pontuação final de 10 (nível de acção 3 – nível de risco alto), necessitando 

uma intervenção o quanto antes. 
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É importante salientar como anteriormente que, embora ambos os métodos 

apresentem níveis de acção diferentes, sendo que o método REBA inclui 5 

níveis de acção (do nível 0 ao nível 4), enquanto que o método OWAS engloba 

apenas 4 níveis (do nível 1 ao nível 4), os resultados obtidos em ambos os 

métodos aplicados nas diferentes situações laborais estão concordância, sendo 

que o trabalho com a roçadeira, obteve-se o nível de risco 3 em ambos os 

métodos. 

Posto isto é bastante importante que se tomem medidas de acção de forma a 

melhorar as condições de trabalho do trabalhador em análise o mais rápido 

possível. Tendo em conta o trabalho em questão, e uma vez que a posição 

adoptada pelos trabalhadores para exercer a sua função não ser a mais 

indicada, é sugerido para a actividade de trabalho com roçadeira, a correcção 

de determinadas posturas realizadas pelo trabalhador durante o exercício 

destas funções. 
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5. Considerações Finais  
O projecto foi realizado no Centro Hortofrutícola do Instituto Politécnico de 

Beja, com o principal objectivo de avaliar os riscos existentes no local e propor 

medidas de controlo para os mesmos. 

Com base na análise das condições de trabalho dos trabalhadores que 

laboram no Centro Hortofrutícola do instituto Politécnico de Beja, procurou-se 

com este projecto contribuir para uma correcta percepção dos aspectos 

negativos relacionados com a segurança e saúde no local de trabalho e 

determinadas práticas laborais existentes no mesmo. 

A metodologia de investigação teve como base, a aplicação de listas de 

verificação que serviram de apoio à aplicação do método MARAT, bem como 

na posterior avaliação de risco do armazém de produtos fitofarmacêuticos, foi 

também possível através das visitas realizadas ao local, realizar uma avaliação 

ergonómicas dos trabalhadores do Centro Hortofrutícola do Instituto politécnico 

de Beja. 

Em relação aos dados obtidos e a sua posterior análise, pode-se concluir no 

que diz respeito ao armazém de produtos fitofarmacêuticos, que existem 

diversos problemas no local, desde a organização das embalagens que contêm 

produtos fitofarmacêuticos, às embalagens já vazias, bem como o facto de não 

existirem no local bacias de retenção em caso de derrames, mas também a 

própria ventilação do espaço ser bastante deficiente causando no seu interior 

uma atmosfera bastante saturada, no seu exterior não existe qualquer 

indicação de que ali se encontra um armazém de produtos fitofarmacêuticos. 

No que diz respeito à preparação da calda e à sua aplicação pode-se concluir 

que existem também diversos “erros” causados muito devido a uma falta de 

formação e informação, tendo sido mais notório durante a preparação da calda, 

em que o trabalhador não utiliza qualquer tipo de protecção (máscara), embora 

estas mesmas protecções individuais estivessem ao seu dispor no local. 

Já em relação aos dados obtidos para análise das posturas ergonómicas dos 

trabalhadores durante as funções de apanha de fruta e de trabalhos realizados 

com uma roçadeira, pode-se também concluir que existem diversos problemas 

com as posturas realizadas pelos trabalhadores, muito devido à falta de 
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formação em termos ergonómicos. È notório a grande necessidade de uma 

rápida intervenção tendo em vista uma melhoria nas condições de trabalho, 

muito principalmente nas funções de apanha de fruta, que em ambos os 

trabalhadores foram registados os níveis de risco mais elevados, existindo 

erros desde a própria posição executada ao apanhar a fruta da árvore até às 

posições realizadas ao colocar a fruta nas caixas. 

Através dos resultados obtidos foram feitas propostas de intervenção no 

sentido de intervir ao nível da organização de trabalho, bem como dos 

trabalhadores e dos equipamentos utilizados pelos mesmos, bem como a 

elaboração de um manual de boas práticas (presente em anexo), direccionadas 

para os riscos em estudo no projecto (armazém de produtos fitofarmacêuticos e 

posições ergonómicas). 

Assim espera-se que este trabalho em termos de diagnóstico, mas também a 

nível das propostas de intervenção, auxilie e reforce a matéria de Segurança e 

Saúde no Trabalho de modo a torna-la numa prioridade do Instituto Politécnico 

de Beja, com o intuito de prevenir acidentes e doenças profissionais, 

contribuindo para a saúde e bem-estar dos trabalhadores. 

De um ponto de vista futuro, seria também importante a realização de análises 

de risco nos restantes espaços pertencentes ao Centro Hortofrutícola do 

Instituto Politécnico de Beja (armazéns de equipamentos de trabalho e Copa) 

bem como outros factores de risco como as vibrações e o ruído que os 

trabalhadores estão sujeitos na condução do tractor, de forma a ser perceptível 

os restantes riscos a que os trabalhadores do local estão expostos. 
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ANEXOS 1 

LISTA DE VERIFICAÇÃO - CONDIÇÕES DE TRABALHO AGRICULTURA 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

AGRICULTURA 
 
 

 
Organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho 
 
 
Os serviços de segurança e saúde no trabalho estão organizados?   Sim__     Não__ 
 
 
Em que modalidade? Internos___    Externos___     Comuns___ 
 
 
Observaçoes: 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vigilância da saúde 
 
 
Foram realizados exames de saúde aos trabalhadores? Sim___    Não___ 
 
 
Observações: 
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Matérias 
 

 
Equipamentos de Trabalho 
 
 
A exploração possui equipamentos de trabalho? Sim___     Não___ 
 
 
Os tractores possuem estruturas de segurança anti-capotamento ou anti-reviramento homologadas 
– cabine, quadro ou arco de segurança? Sim___     Não___ 
 
 
Os tractores são conduzidos por trabalhadores com formação habilitante ou licença de condução? 
Sim___     Não___ 
 
As barras de corte – foice, discos, facas e pentes – dos equipamentos de colheita possuem os 
resguardos de protecção? Sim___     Não___ 
 
 
Os restantes elementos móveis dos equipamentos de trabalho dispõem de protecções que 
impedem o acesso às zonas perigosas? Sim___     Não___ 
 
 
Os tractores e máquinas agrícola possuem marcação CE, existindo a competente declaração de 
conformidade, com tradução em português? Sim___     Não___ 
 
Os registos/livretes de manutenção dos equipamentos estão actualizados? Sim___     Não___ 

 
Os equipamentos de trabalho existentes possuem manual em português? Sim___     Não___ 
 
 
Existem meios de combate a incêndio nos equipamentos de trabalho automotores, em perfeito 
estado de funcionamento e em local acessível? Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Zona de Armazenagem 
 
 
As Operaçoes de empilhamento são efectuadas por equipamentos automotores? Sim___     Não___ 
 
 
Se sim, os equipamentos possuem segurança integrada anti-capotamento, marcação CE, livrete de 
manutenção actualizado e sinalização sonora e luminosa? Sim___ Não___ 
 
 
As ferramentas com pontas penetrantes e/ou contundentes encontram-se devidamente arrumadas, de 
modo a evitrar contactos com zonas perigosas? Sim___     Não___ 
 
 
As vias de circulação encontram-se em bom estado de conservação e limpas de detritos, objectos ou 
líquidos derramados, susceptíveis de originar riscos de queda? Sim___     Não___ 
 
Existem meios de combate a incêndios, estando os mesmo em bom estado de funcionamento e em 
locais acessíveis? Sim___     Não___ 
 
 
O empilhamento de materiais não prejudica a distribuição de luz artificial ou natural, nem constitui 
obstáculo de acesso aos meios de combate a incêndios? Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Local: 
 
 
Data: 
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ANEXOS 2 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – ACTIVIDADES BÁSICAS DE SEGURANÇA E 
SAÚDE DO TRABALHO 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO ACTIVIDADES BÁSICAS DE 

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 
 

 
Sector da actividade: 
 

 
Actividades Básicas de Segurança e Saúde do Trabalho 

 
 
 

Organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho 
 
 

 

Comentários 

 
 
Os serviços de segurança e saúde no trabalho estão organizados?   Sim__     Não__ 
 
 

 

 
 
Em que modalidade? Internos___    Externos___     Comuns___ 
 
 

 

 

 
 

Avaliação, controlo de riscos análise de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais 

 
 

 

Comentários 

 
 
São realizadas avaliações de riscos, de forma sistemática? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Existem registos das avaliações de riscos actualizadas em suporte escrito (papel ou 
digital)? Sim___     Não___ 
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Existe um programa actualizado de prevenção e controlo de riscos profissionais 
(identificando as medidas de controlo e prevenção e protecção contra os riscos 
detectados)? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
O programa de prevenção e controlo de riscos tem em conta as medidas específicas a 
adoptar para a protecção de trabalhadores/grupos vulneráveis (pessoas com 
capacidade reduzida, deficientes, com doença crónica, grávidas, lactantes e 
puérperas, ou menores)? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Existem registos de acidentes de trabalho ou ocorrência de doenças profissionais? 
Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Foram analisadas as suas causas? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Foram aplicadas medidas correctivas e de prevenção em resultado da análise das 
causas detectadas? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
A avaliação de riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores é actualizada com 
base nestes resultados? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 

Vigilância da Saúde 
 
 

 

Comentários 

 
 
Existe médico do trabalho? Sim___     Não___ 
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Foram realizados exames médicos de admissão aos trabalhadores? Sim___     
Não___ 
 
 

 

 
 
Existem fichas clinicas dos trabalhadores? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
São realizadas os exames de saúde de vigilância médica com a periodicidade 
legalmente prevista? Sim___     Não___ 
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Consulta, informação e formação dos trabalhadores 
 
 

 

Comentários 

 
 
Todos os trabalhadores e os seus representantes dispõem informação 
actualizada sobre riscos para a segurança e saúde? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
Todos os trabalhadores e os seus representantes dispõem informação 
actualizada sobre medidas de prevenção e protecção/forma como se 
aplicam? Sim___     Não___ 
 

 

 
 
Todos os trabalhadores e os seus representantes dispõem informação 
actualizada sobre medidas e instruções a adoptar em caso de perigo 
grave e eminente? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Todos os trabalhadores e os seus representantes dispõem informação 
actualizada sobre medidas de emergência de combate a incêndios, 
evacuação e 1º’s socorros? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Todos os trabalhadores receberam formação adequada sobre segurança e 
saúde no trabalho, tendo em atenção o posto de trabalho? Sim___     
Não___ 
 
 

 

 
 
É verificada previamente a experiencia e qualificações de trabalhadores, 
para operações especificas ou postos de trabalho com risco elevado? 
Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Foi realizada formação adequada com instruções a aplicar em caso de 
evacuação e emergência a todos os trabalhadores? Sim___     Não___ 
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Emergência e primeiros socorros, evacuação de trabalhadores e 
combate a incêndios 
 
 

 

 
 
Existe plano de emergência? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
São realizados simulacros periodicamente, sendo os resultados 
analisados? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Existem trabalhadores designados para a função e procedimentos de 
execução das actividades? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Existe sistema de combate a incêndios? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Existem materiais de combate a incêndios? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Existem materiais de detecção e de alarme de incêndios? Sim___     
Não___ 
 
 

 

 
 
Existem sistemas de prestação de 1º’s socorros (materiais e humanos)? 
Sim___     Não___ 
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Existe sistema de evacuação em caso de sinistro, adequado à dimensão e 
perigosidade da empresa? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
 
Existem materiais de 1º’s socorros? Sim___     Não___ 
 
 

 

 
Local: 
 
 
Data: 
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ANEXOS 3 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – CONDIÇÕES DE TRABALHO NA 
MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO – CONDIÇÕES DE TRABALHO NA 

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS 

 

 
Organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho 
 
 
Os serviços de segurança e saúde no trabalho estão organizados?   Sim__     Não__ 
 
 
Em que modalidade? Internos___    Externos___     Comuns___ 
 
 
Observações: 
 
 
 
 
 

 

 
Vigilância da saúde 
 
 
Foram realizados exames de saúde aos trabalhadores? Sim___    Não___ 
 
 
Observações: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peso e características especificam da carga 
 
 
A carga é demasiado pesada? (considerar postura do trabalhador) Sim___     Não___ 
 
 
A carga é difícil de apertar ou segurar (instável, volumosa, material que a constitui)? Sim___     
Não___ 
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A carga pode provocar lesões (superfícies cortantes, devido à sua temperatura, substâncias 
perigosas)? Sim___     Não___ 
 
A carga é instável ou força o trabalhador a fazer movimentos repentinos? Sim___     Não___ 
 
 
A carga bloqueia a visibilidade do trabalhador? Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
 
 
 
 
  

 

 
Tarefa e organização do trabalho 
 
 
A carga está a ser levantada/carregada/empurrada ou puxada de forma repetitiva? Sim___     
Não___ 
 
 
O ritmo de trabalho é imposto pelo processo produtivo/máquina? Sim___     Não___ 
 
 
O tempo de recuperação e/ou descanso é insuficiente? Sim___     Não___ 
 
 
A tarefa requer a adaptação de posturas penosas (torção do tronco, flexão da coluna, 
alcançar/segurar objectos longe do corpo)? Sim___ Não___ 
 
 
A tarefa requer aplicação de força excessiva? Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Disposição do posto de trabalho e equipamentos 
 
 
O espaço disponível é insuficiente? Sim___     Não___ 
 
 
Os movimentos e posturas dos trabalhadores são dificultados pela roupa ou EPI´s? Sim___     
Não___ 
 
 
Existem obstáculos na área de trabalho (caixas no chão, paletes, etc.)? Sim___     Não___ 
 
 
A posição a que se encontra a carga implica a adopção de posturas penosas? Sim___     
Não___ 
 
 
As distâncias a percorrer com as cargas são longas (mais de 2 metros no caso de 
manipulação repetitiva e mais de 10 metros noutras circunstâncias)? Sim___     Não___ 
 
 
A actividade implica a adopção de posturas penosas? Sim___     Não___ 

 
A tarefa ocorre em condições de ambiente de trabalho adversas (temperatura, iluminação, 
correntes de ar)? Sim___     Não___ 

 
O piso é de má qualidade (escorregadio, desníveis, descoordenado e vias de circulação 
desimpedidas)? Sim___     Não___ 

Observações/Especificações: 
 
 
 
 
 

 

 
Local: 
 
 
Data: 
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ANEXOS 4 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – CONDIÇÕES DE TRABALHO COM 
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 
 

 
 
Organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho 
 
 
Os serviços de segurança e saúde no trabalho estão organizados?   Sim__     Não__ 
 
 
Em que modalidade? Internos___    Externos___     Comuns___ 
 
 
Observações: 
 
 
 
 
 

 
 
Vigilância da saúde 
 
 
Foram realizados exames de saúde aos trabalhadores? Sim___    Não___ 
 
 
Observações: 
 
 
 
 
 

 
Matérias 

 
 
Gestão do risco 
 
 
Existiram acidentes de trabalho relacionados com as substâncias perigosas? (últimos 3 anos) 
Sim___     Não___ 
 
 
Existiram doenças profissionais relacionadas com as substâncias perigosas? (últimos 3 anos) 
Sim___     Não___ 
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Observações/Especificações: 
 
  

 
 
Rotulagem 
 
 
Todos os produtos têm rotulo de segurança? Sim___     Não___ 
 
 
Os rótulos das embalagens estão em boas condições de leitura? Sim___     Não___ 
 
 
Os rótulos apresentam os respectivos pictogramas e frases de risco e de segurança? Sim___     
Não___ 
 
 
É prática a utilização de produtos perigosos em recipientes que não sejam os originais? Sim___     
Não___ 
 
 
Todos os produtos têm fichas de segurança? Sim___ Não___ 
 
 
Os trabalhadores que trabalham com produtos perigosos têm formação adequada para a leitura 
de um rótulo e utilização de uma ficha de segurança? Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Armazenamento 
 
 
A armazenagem dos produtos perigosos é feita de modo seguro? Sim___     Não___ 
 
 
Os produtos são armazenados tendo em conta as incompatibilidades e reatividades 
definidas nas fichas de segurança? Sim___     Não___ 
 
 
As condições de armazenamento cumprem com as recomendações da ficha de segurança 
(temperatura, humidade, luz, etc.)? Sim___     Não___ 
 
 
O acesso aos armazéns de produtos químicos está a ser controlado e limitado a um número 
mínimo de colaboradores? Sim___     Não___ 
 
 
O armazém ou área de armazenagem está dotado de lava-olhos e chuveiro de emergência? 
Sim___     Não___ 
 
 
O armazém está dotado de materiais adsorventes e material de limpeza, para o controlo de 
eventuais derrames? Sim___     Não___ 
 
Observações/Especificações: 
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Locais e postos de trabalho 
 
 
Estão, os utilizadores sempre que necessário protegidos adequadamente com EPI, 
nomeadamente luvas de protecção? Sim___     Não___ 
 
 
No que diz respeito à recolha de resíduos, existem contentores em número suficiente nas 
instalações? Sim___     Não___ 
 
 
É garantida a recolha selectiva dos resíduos perigosos, sendo os resíduos retirados 
regularmente do local de trabalho de modo a não constituírem perigo para a segurança e 
saúde dos trabalhadores? Sim___     Não___ 
 
 
Estão embalagens vazias também armazenadas convenientemente até ao momento da sua 
recolha para expedição? Sim___     Não___ 
 
 
Existe um plano de emergência interno que contemple a actuação em caso de acidente 
envolvendo produtos perigosos? Sim___     Não___ 
 
 
 
Os números dos telefones de emergência são de fácil acesso e estão claramente visíveis? 
Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
 
 
 

 

 

 

 

 
Local: 
 
 
Data: 
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ANEXOS 5 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – QUEDAS AO MESMO NÍVEL 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO 

QUEDAS AO MESMO NÍVEL 
 
 

Matérias 
 

 
Pavimentos (vias de circulação, escadarias e rampas) 
 
 
O pavimento do local de trabalho é fixo e estável? Sim___     Não___ 
 
 
O pavimento do local de trabalho é antiderrapante em condições normais de utilização? Sim___     
Não___ 
 
 
O pavimento do local de trabalho está livre de resíduos e lixo? Sim___     Não___ 
 
O pavimento do local de trabalho está livre de obstáculos? Sim___     Não___ 
 
 
O pavimento do local de trabalhão apresenta fendas ou ligeiros desníveis? Sim___     Não___ 
 
 
As escadas, rampas ou degraus estão em bom estado? Sim___     Não___ 
 
Os degraus têm a altura e piso com as dimensões adequadas? Sim___     Não___ 

 
As escadas, rampas ou degraus possuem superfície antiderrapante? Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Arrumação e limpeza 
 
 
O local de trabalho e os locais de passagem são mantidos em boas condições de higiene, limpos, secos 
e não escorregadios? Sim___     Não___ 
 
 
Os processos de trabalho evitam ou minimizam a ocorrência de derrames (húmidos ou secos) nos 
locais de trabalho? Sim___     Não___ 
 
 
Os produtos e materiais que não são frequentemente utilizados estão colocados fora das áreas de 
trabalho? Sim___     Não___ 
 
 
Os equipamentos de trabalho ou mercadorias são arrumados em local apropriado (sem ser no chão 
junto do local de trabalho ou de corredores e zonas de passagem)? Sim___     Não___ 
 
 
As zonas de passagem encontram-se livres de fios, extensões, cabos, mangueiras? Sim___ Não___ 
 
 
As ferramentas e utensílios de trabalho possuem locais apropriados para serem arrumados (não se 
encontrando espalhados pelo chão)? Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Elementos exteriores 
 
 
Considera que existe uma adequada drenagem ou escoamento de água das vias de 
circulação, prevenindo a acumulação de líquidos? Sim___     Não___ 
 
 
Nas entradas existem tapetes antiderrapantes para evitar trazer lama ou humidade do 
exterior? Sim___     Não___ 
 
 
Existe manutenção periódica às luminárias (limpar,trocar lâmpadas fundidas,ect.)? 
Sim___     Não___ 
 
 
As zonas de circulação estão limpas e sem acumulação de musgo ou outra vegetação? 
Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Calçado 
 
 
Caso haja necessidade, existe calçado de segurança com sola antiderrapante para ser 
fornecido? Sim___     Não___ 
 
 
Lava a sola dos sapatos sempre que apresentam sujidade (lama, ou areia)? Sim___     
Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
 
 
 
 
 

 

 
Local: 
 
 
Data: 
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ANEXOS 6 

LISTA DE VERIFICAÇÃO – PRESCRIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO 

PRESCRIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO 

 
 
 

 
Trabalho ao ar livre 
 
 
Nos posto de trabalho existe protecção, na medida do possível, contra o excesso de ruido, 
poluição e condições climatéricas adversas (mau tempo)? Sim___     Não___ 
 
 
Existe algum local onde possa haver risco de queda de material e objectos? Sim___     Não___ 
 
 
O calcado utilizado pelos trabalhadores é o adequado ao pavimento sobre o qual tem necessidade 
de se deslocar? Sim___     Não___ 
 
Disponibilizam outro tipo de calçado se necessário? Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Pavimento em edifícios 
 
 
O pavimento possui a estabilidade, resistência e solidez necessária à actividade que é exercida no 
local? Sim___     Não___ 
 
 
O pavimento é revestido de material não escorregadio e antiderrapante? Sim___     Não___ 
 
 
O pavimento é isento de saliências ou buracos? Sim___     Não___ 
 
 
O pavimento está usualmente livre de obstáculos? Sim___     Não___ 
 
 
O pavimento encontra-se devidamente iluminado, conseguindo-se identificar, se existirem obstruções 
ou derrames? Sim___ Não___ 
 
 
O pé direito (altura entre o pavimento e o tecto) do local de trabalho é o adequado (pelo menos 3 
metros)? Sim___     Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Instalação eléctrica e iluminação 
 
 
A instalação eléctrica encontra-se em bom estado? Sim___     Não___ 
 
 
Os cabos eléctricos encontram-se protegidos? Sim___     Não___ 
 
 
Os cabos eléctricos encontram-se afastados de água / humidades? Sim___     Não___ 
 
 
Existe na medida do possível iluminação natural adequada? Sim___     Não___ 
 
 
A iluminação artificial existente é suficiente para garantir boas condições de 
iluminação? Sim___     Não___ 
 
Observações/Especificações: 
 
 
 
 
 
 

 

 
Área de trabalho e ambiente térmico 
 
 
Sente-se termicamente confortável: sem frio, calor ou humidade? Sim___     Não___ 
 
 
Existe renovação de ar adequada? Sim___     Não___ 
 
 
Quando existe renovação de ar sente-se corrente de ar nocivas para a saúde? Sim___     
Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Detecção e combate contra incêndio e primeiros socorros 
 
 
Existem meios de detecção e combate contra incêndios (extintores, mangueiras de 
incêndio, ect.)? Sim___     Não___ 
 
 
Se sim, encontram-se em locais acessíveis, em bom estado de funcionamente e 
devidamente sinalizados? Sim___     Não___ 
 
 
Existe material de primeiros socorros? Sim___     Não___ 
 
 
Se sim encontra-se em local acessível? Sim___     Não___ 
 
 
O material de primeiros socorros disponibilizado é o adequado tendo em conta a 
actividade desenvolvida? Sim___ Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
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Instalações sanitárias, vestiários e balneários 
 
 
Existem instalações sanitárias perto do local onde se desenvolvem actividades? Sim___     Não___ 
 
 
As instalações sanitárias são em número suficiente? Sim___     Não___ 
 
 
As instalações sanitárias são separadas por sexo? Sim___     Não___ 
 
 
As instalações sanitárias que possuem compartimentos onde estão instaladas as sanitas, possuem 
portas independentes a abrir para fora? Sim___     Não___ 
 
 
São disponibilizados vestiários ou balneários? Sim___ Não___ 
 
 
Observações/Especificações: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Local: 
 
 
Data: 
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ANEXO 7 
Correcção às posturas ergonómicas 
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 Medidas correctivas para a apanha da fruta: 

Após a análise das posturas obtidas pelos trabalhadores 1 e 2 nas funções de 

apanha de fruta através dos métodos OWAS e REBA obtêm-se os seguintes 

resultados em termos de medidas correctivas: 

1. OWAS 
 Trabalhador 1: 

Tabela 82 Posições da coluna 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

O trabalhador, com devida formação em termos ergonómicos, facilmente 

conseguiria obter uma outra posição, o que lhe permitia executar a sua tarefa e 

ter uma posição da coluna erecta. 

 

Tabela 83 Membros superiores 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Em relação aos membros superiores, com a utilização de uma escada 

conseguiria ter os dois braços abaixo do nível dos ombros. 
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Tabela 84 Membros inferiores 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 

Em relação aos membros inferiores, o trabalhador com a devida formação em 

termos ergonómicos conseguiria realizar a sua tarefa na posição de apoio 

bilateral e de joelhos estendidos, conseguindo assim uma melhor postura. 

 

Tabela 85 Carga/Força 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Em relação ao valor de carga, este manter-se-ia sem quaisquer alterações, 

pois é a carga transportada pelo trabalhador em fruta dentro do balde. 
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Tabela 86 Categoria de risco eminente 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 

Tabela 87 Categoria de risco e respectiva acção correctiva 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Através da análise do trabalhador na sua nova postura (com a utilização de 

uma escada e com a adaptação de uma melhores posturas), o trabalhador iria 

se encontrar numa categoria 1 com um nível de acção 1, em que a sua postura 

é normal, não sendo necessárias medidas correctivas. 
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2. REBA 

Tronco: 

Tabela 88 Posições do tronco 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação ao tronco, o trabalhador conseguiria uma melhor posição se 

existisse um equipamento dotado de rodas, fazendo com que a cesta ficasse 

numa posição mais elevada, ficando assim com o tronco recto sem qualquer 

tipo de flexão ou rotação do mesmo. 

 

Pescoço: 

Tabela 89 Posições do pescoço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Em relação à posição do pescoço, o trabalhador conseguiria uma posição do 

mesmo entre os 0º e os 20º de flexão e sem qualquer flexão ou inclinação 

lateral do mesmo, se o mesmo dispusesse de uma escada que o auxiliasse na 

apanha da fruta na parte superior da árvore. 

Pernas: 

Em relação as pernas, o trabalhador conseguiria não ter nenhum tipo de flexão 

dos joelhos, ficando apenas em pé com o apoio bilateral, se o mesmo 

desposse-se de uma escada que lhe permitisse chegar às frutas nas partes 

superiores da árvore. 
 

Tabela 90 Posições das pernas 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

Pontuação do grupo A: 

Tabela 91 Pontuação do grupo A 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Força ou carga: 

Tabela 92 Força/Carga 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação a força ou carga não sofre qualquer tipo de alteração, pois é o peso 

em fruta suportado pelo trabalhador dentro do balde. 

Após esta análise sobre a nova posição do trabalhador em relação ao tronco, 

pescoço e pernas, este grupo apresenta uma pontuação final de 1. 

 

 Grupo B 

Braço: 

Tabela 93 Posições do braço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 



 
 

171 
 

Em relação aos braços, o trabalhador com auxílio de uma escada conseguiria 

obter posições dos mesmos entre os 21º e os 45º de flexão, sem necessitar de 

abduzir ou rodar o braço nem elevar os ombros. 

 

Antebraço: 

Tabela 94 Posições do antebraço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação ao antebraço, o trabalhador também conseguiria uma melhor 

posição com o auxílio da escada, conseguindo uma posição para o seu 

antebraço entre os 60º e os 100º de flexão. 

 

Pulso: 

Tabela 95 Posições do punho 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Em relação ao pulso, o trabalhador com o auxilio de um objecto cortante e de 

uma escada que o auxiliasse na apanha dos frutos e em alguma situações, 

conseguiria obter uma melhor posição para o seu pulso, com uma flexão ou 

extensão entre os oº e os 15º, sem necessidade de exercer má rotação ou 

desvio lateral do mesmo. 

Pontuação do grupo B: 

Tabela 96 Pontuação do grupo B 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Tipo de pega: 

Tabela 97 Tipo de pega 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

Em relação ao tipo de pega, esta não sofre qualquer alteração. 
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Após esta análise sobre a nova posição do trabalhador em relação ao braço, 

antebraço e pulso, este grupo apresenta uma pontuação final de 1. 

 

Pontuação de C: 

Tabela 98 Pontuação de C 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pontuação da actividade muscular: 

Tabela 99 Pontuação da actividade muscular 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação final: 

Tabela 100 Pontuação final 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Através da análise do trabalhador 1 na sua nova postura, e apenas com a 

implementação de alguns utensílios que o iriam ajudar no desenvolvimento da 

suas tarefas bem como nas suas posturas e com uma devida formação em 

termos ergonómicos, o trabalhador iria se encontrar num nível de acção 1 com 

um nível de risco baixo, em que poderá ser necessário uma intervenção, 

verificando-se enormes melhorias em relação as posturas realmente adoptadas 

pelo trabalhador que se encontra num nível de risco muito alto e com uma 

necessidade de intervenção no imediato. 
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1. OWAS 

Trabalhador 2: 

Tabela 101 Posições da coluna 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

O trabalhador 2, se desposse-se de um equipamento dotado de rodas, fazendo 

com que a cesta ficasse numa posição mais elevada, conseguiria ter uma 

posição da coluna erecta. 
 

Tabela 102 Membros superiores 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Em relação aos membros superiores, com a utilização de uma escada 

(igualmente como o trabalhador 1) conseguiria ter os dois braços abaixo do 

nível dos ombros. 
 

Tabela 103 Membros inferiores 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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Em relação aos membros inferiores, o trabalhador 2 conseguiria obter uma 

melhor posição com a utilização de um equipamento dotado de rodas (o que 

levaria a cesta a ficar numa posição mais elevada), levando a que conseguisse 

ter uma posição de apoio bilateral e de joelhos estendidos. 

 

Tabela 104 Carga/Força 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Em relação aos valores de carga, este manter-se-iam sem quaisquer 

alterações, pois reflecte o peso suportado pelos trabalhadores em fruta. 

 

Tabela 105 Categoria de risco eminente 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 
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Tabela 106 Categorias de risco e respectiva acção correctiva 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 

Através da análise do trabalhador 2 na sua nova postura (com a utilização de 

uma escada, de uma cesta dotada de rodas que permitisse uma maior 

elevação da mesma e com uma adopção de melhores posturas, através de 

uma devida formação em termos ergonómicos) a trabalhador iria se encontrar 

numa categoria 1 com um nível de acção 1, em que a sua postura é normal, 

não sendo necessário aplicar medidas correctivas. 

 

2. REBA 

 Grupo A 

Tronco: 

Tabela 107 Posições do tronco 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

Em relação ao tronco o trabalhador 2 conseguiria uma melhor posição se 

existisse um equipamento dotado de rodas, fazendo com que a cesta ficasse 

numa posição mais elevada, ficando assim com o tronco recto sem qualquer 

tipo de flexão ou rotação do mesmo. 
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Pescoço: 

Tabela 108 Posições do pescoço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação à posição do pescoço o trabalhador conseguiria uma posição do 

mesmo entre os 0º e os 20º de flexão e sem qualquer flexão ou inclinação 

lateral do mesmo, se o mesmo dispusesse de uma escada que o auxiliasse na 

apanha da fruta na parte superior da árvore. 

 

Pernas: 

 

Tabela 109 Posições das pernas 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação as pernas o trabalhador conseguiria não ter uma flexão dos joelhos 

igual ou superior a 30º se desposse-se de um cesto equipado com rodas, em 

que este acabasse por ficar mais elevado. 
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Pontuação do grupo A: 

Tabela 110 Pontuação do grupo A 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Carga ou força: 

Tabela 111 Carga/Força 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação a força ou carga não sofre qualquer tipo de alteração, pois é o peso 

em fruta suportado pelo trabalhador dentro do balde. 

Após esta análise sobre a nova posição do trabalhador 2 em relação ao tronco, 

pescoço e pernas, este grupo apresenta uma pontuação final de 1. 
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 Grupo B 

Braço: 

Tabela 112 Posições do braço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação aos braços o trabalhador, com auxílio de uma escada conseguiria 

obter posições dos seus braços entre os 21º e os 45º de flexão, sem necessitar 

de abduzir ou rodar o braço nem elevar os ombros. 

 

Antebraço: 

Tabela 113 Posições do antebraço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação ao antebraço o trabalhador também conseguiria uma melhor 

posição com o auxílio da escada, conseguindo uma posição para o seu 

antebraço entre os 60º e os 100º de flexão. 
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Pulso: 

Tabela 114 Posições do punho 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação ao pulso, o trabalhador com o auxilio de um objecto cortante e de 

uma escada que a auxiliasse na apanha dos frutos, conseguiria obter uma 

melhor posição para o seu pulso, com uma flexão ou extensão entre os 0º e os 

15º, sem necessidade de exercer ma rotação ou desvio lateral do mesmo. 

 

Pontuação do grupo B: 

Tabela 115 Pontuação do grupo B 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

 



 
 

182 
 

Tipo de pega: 

Tabela 116 Tipo de pega 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Em relação ao tipo de paga, esta não sofre qualquer alteração. 

Após esta análise sobre a nova posição do trabalhador 2 em relação ao braço, 

antebraço e pulso, este grupo apresenta uma pontuação final de 1. 

 

Pontuação de C: 

 

Tabela 117 Pontuação de C 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação da actividade muscular: 

Tabela 118 Pontuação da actividade muscular 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
 

Pontuação final: 

Tabela 119 Pontuação final 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
 

Através da análise do trabalhador 2 na sua nova postura, e no mesmo sentido 

que o trabalhador 1, apenas com a utilização de uns equipamentos que a 

auxiliassem nas suas funções (uma cesta dotada de rodas que permitisse a 

mesma ficar numa posição mais elevada, uma escada e um objecto cortante 

como uma tesoura de poda), o trabalhador 2 iria se encontrar num nível de 

acção 1, com um nível de risco baixo, em que poderá ser necessário uma 

intervenção, verificando-se enormes melhorias em relação as posturas 

realmente adoptadas pelo trabalhador 2 que se encontra num nível de risco 

muito alto com uma necessidade de intervenção no imediato. 
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 Medidas correctivas para o trabalho com roçadeira: 

 

1. OWAS 

O trabalhador apenas com a adopção de uma melhor postura, através de uma 

devida formação em termos ergonómicos, conseguiria ter a coluna erecta no 

exercício das suas funções. 

Tabela 120 Posições da coluna 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Em relação aos membros superiores a postura adaptada é a mais correta (e 

única devido as pegas do equipamento), não existindo qualquer alteração 

proposta neste sentido. 

Tabela 121 Membros superiores 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Em relação aos membros inferiores e no mesmo sentido que a coluna, o 

trabalhador com a adaptação de uma postura mais correta conseguiria ter um 

apoio bilateral e de joelhos estendidos. 
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Tabela 122 Membros inferiores 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Em relação aos valores de carga manter-se-iam sem quaisquer alterações, 

pois é o peso do equipamento suportado pelo trabalhador. 

 

Tabela 123 Carga/Força 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Tabela 124 Categoria de risco eminente 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

 



 
 

186 
 

Tabela 125 Categorias de risco e respectiva acção correctiva 

 

Fonte: Método OWAS (Instituto Politécnico de Beja, 2018) 

Através da análise do trabalhador na sua nova postura (e apenas com a 

sugestão de uma adopção de melhores posturas através de uma devida 

formação em termos ergonómicos), o trabalhador iria se encontrar numa 

categoria 1 com um nível de acção 1, em que a sua postura é normal, não 

sendo necessário aplicar medidas correctivas. 

 

2. REBA 
 GRUPO A 

Tronco: 

Em relação ao tronco o trabalhador com a adaptação de uma postura correta, 

através de uma devida formação em termos ergonómicos, conseguiria obter 

uma posição recta para o seu tronco e sem qualquer rotação ou flexão do 

mesmo, obtendo assim o valor de 1. 

Tabela 126 Posições do tronco 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pescoço: 

Em relação ao pescoço o trabalhador, conseguiria também uma postura mais 

correcta através de uma devida formação em termos ergonómicos, 

conseguindo obter uma flexão do pescoço entre os 0º e os 20º e sem qualquer 

tipo de flexão ou inclinação lateral do mesmo, obtendo assim uma pontuação 

de 1. 

Tabela 127 Posições do pescoço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

Pernas: 

Em relação as pernas não se verifica qualquer alteração em termos de 

melhoria pois o trabalhador apresenta uma posição em pé com suporte 

bilateral, já em relação aos joelhos poderia melhorar a sua posição evitando a 

sua flexão, obtendo assim uma pontuação de 1. 

Tabela 128 Posições das pernas 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação do grupo A: 

Tabela 129 Pontuação do grupo A 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Carga ou Força: 

Em relação à pontuação da carga ou força esta não sofre qualquer tipo de 

alteração, pois a força ou carga exercida pelo trabalhador é devido ao peso do 

equipamento. 

Tabela 130 Carga/Força 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Após esta análise sobre a nova posição do trabalhador em relação ao tronco, 

pescoço e pernas, este grupo apresenta uma pontuação final de 2. 
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 Grupo B 

Braço: 

Em relação à posição dos braços o trabalhador com uma devida formação em 

termos ergonómicos conseguiria adoptar uma postura mais correta melhorando 

assim a posição dos seus braços, mantendo os mesmos entre os 21º e 45º de 

flexão, sendo a melhor posição a adoptar tendo em conta o equipamento a ser 

utilizado e o trabalho em causa. 

Tabela 131 Posições do braço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santo, 2009) 

 

Antebraço: 

Em relação ao antebraço não se verifica qualquer alteração à sua posição, pois 

mesmo o desenvolver da tarefa e o próprio equipamento forçam o trabalhador 

a adoptar uma posição flexionada do seu antebraço abaixo dos 60º. 
 

Tabela 132 Posições do antebraço 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pulso: 

Em relação à posição do pulso esta não se verifica qualquer alteração à 

mesma, pois a sua posição em relação ao punho está com uma flexão entre os 

0º e os 15º, já a rotação do punho passa pelas pegas do equipamento levando 

sempre a que o trabalhador tenha uma pequena rotação do mesmo.  

Tabela 133 Posições do punho 

 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pontuação do grupo B: 

Tabela 134 Pontuação do grupo B 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pega: 

Tabela 135 Tipo de pega 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Após esta análise sobre a nova posição do trabalhador em relação aos braços, 

antebraços e pulso, este grupo apresenta uma pontuação final de 3. 

 

Pontuação de C: 

Tabela 136 Pontuação de C 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 
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Pontuação da actividade: 

Tabela 137 Pontuação da actividade muscular 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Pontuação final: 

Tabela 138 Pontuação final 

 

Fonte: Métodos para detetar o risco de surgirem lesões músculo-esqueléticas relacionadas 

com o trabalho – sabemos o suficiente? (Santos M. , 2020) 

 

Através da análise do trabalhador na sua nova postura (e apenas com a 

sugestão de uma adopção de melhores posturas) o trabalhador iria se 

encontrar num nível de acção 1 com um nível de risco baixo, em que poderá 

ser necessário uma intervenção, ainda assim verificam-se enormes melhorias 

em relação as posturas realmente adoptadas pelo trabalhador que se encontra 

num nível de risco alto com uma necessidade de intervenção o quanto antes, 

grande parte deste resultado final vai muito encontra a posição que o 

trabalhador vai ter que adoptar para realizar o seu trabalho bem como o 

trabalho em si e o equipamento utilizado. 
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Introdução 

As culturas agrícolas são constantemente ameaçados por diversas pragas e 

doenças, acabando por influenciam negativamente as colheitas, quer 

directamente em termos de quantidade e de qualidade, quer indirectamente 

tornando mais difíceis diversas operações culturais, cabendo assim ao 

agricultor impedir e/ou minimizar tais ameaças através do recurso a medidas 

de protecção como os produtos fitofarmacêuticos (Simões, 2005). 

Os produtos fitofarmacêuticos, também conhecidos como pesticidas, são 

produtos naturais ou são obtidos através de síntese e são destinados à 

protecção de plantas contra doenças e/ou pragas, mantendo-as saudáveis 

(levando a uma maior produtividade em qualidade e quantidade) (Alfarroba, 

Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 

2007). 

Um bom cumprimento das práticas agrícolas, é bastante importante para 

garantir uma correta e eficaz utilização dos produtos fitofarmacêuticos, levando 

a uma rentabilização das culturas bem como uma maior segurança para o 

Homem, animais e ambiente (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

A ergonomia pode-se definir como o estudo das relações entre trabalhadores e 

o ambiente de trabalho envolvente. A ergonomia diz respeito ao design dos 

espaços de trabalho, à sua organização e à forma como se utilizam os 

materiais de trabalho existentes, tendo como objectivo garantir a saúde, 

segurança e conforto dos trabalhadores, aumentando os níveis de 

produtividade e eficiência (Dias, 2019). 

A ergonomia é actualmente uma parte integrada da prevenção dos riscos 

profissionais, sendo o seu estudo muito importante para melhorar componentes 

como a qualidade dos serviços, as exigências das tarefas e das condições de 

trabalho, evitando diversas posturas incorrectas por parte dos trabalhadores o 

que leva a diversas lesões (Simões, 2005). 

Este manual irá-se dividir em 2 capítulos, sendo o primeiro capitólio 

direccionado às boas práticas de segurança relacionadas com o 
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armazenamento, manuseamento e aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

utilizados na agricultura, por sua vez o segundo capitulo será relacionado com 

as boas práticas ergonómicas no contexto laboral, sobre tudo sobre regras e 

princípios a adoptar por parte do trabalhador, para evitar problemas de saúde 

relacionados com más posturas ergonómicas.  

Os procedimentos que se apresentam no seguinte Manual têm como objectivo 

facilitarem a aplicabilidade de práticas por parte de agricultores em geral, no 

que diz respeito à sua segurança nos seus postos de trabalho, em termos de 

produtos fitofarmacêuticos e procedimentos ergonómicos.  

Desta forma levou a que não fossem contempladas algumas normas (apenas 

justificáveis em grandes estruturas industriais, ou em grandes armazéns), bem 

como procedimentos e detalhes materiais de vária ordem (relacionados com as 

exigências específicas do tipo de estruturas e instalações anteriormente 

referenciadas).  
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1. Armazém de produtos fitofarmacêuticos 

1.1. Armazenamento de produtos fitofarmacêuticos 

O armazenamento de produtos fitofarmacêuticos nas explorações agrícolas 

deverá ser feito em condições de segurança, prevenindo assim a contaminação 

do operador e do ambiente (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização 

de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). Ao se armazenar produtos 

fitofarmacêuticos estará presente o perigo representado por produtos de 

elevada toxicidade, corrosivos, inflamáveis e agentes oxidantes (Santos, Silva, 

& Gouveia, Governo dos açores, 2012). 

A legislação que garante as condições de segurança e higiene no 

armazenamento de produtos fitofarmacêuticos é o Dec. Lei n.º 26/2013 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007). 
 

1.2. Construção do armazém 

Os armazéns de produtos fitofarmacêuticos, apenas se deverão destinar para 

esse mesmo fim, existindo diversos factores a ter em conta na sua construção 

tais como (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007): 

• A distância mínima entre um armazém de produtos fitofarmacêuticos e 

uma outra qualquer construção deverá ser no mínimo de 10 metros (não 

existindo essa possibilidade, as paredes que separam o armazém das 

restantes construções deverão ser sólidas e sem qualquer ligação 

interna com as restantes instalações); 

• A distância mínima entre um armazém de produtos fitofarmacêuticos e 

os cursos de água, poços, vales e nascentes deverá ser no mínimo de 

10 metros; 

• Os armazéns de produtos fitofarmacêuticos deverão ser construídos 

acima do nível do solo e nunca se devem situar em zonas com declives 

acentuados, que possam causar cheias em dias de precipitação. As 
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caves são também locais inapropriados para o armazenamento destes 

produtos; 

• Os materiais de construção mais indicados para os armazéns de 

produtos fitofarmacêuticos é o betão, a alvenaria de tijolo ou pedra, o 

chão deverá ser impermeável a líquidos e o telhado além de 

incombustível, deverá garantir um isolamento térmico de forma a impedir 

temperaturas extremas no interior do armazém; 

• A ventilação dos armazéns de produtos fitofarmacêuticos deverá ser 

eficiente para evitar temperaturas extremas e odores demasiado 

grandes, sendo que em algumas situações, apesar de um bom 

arejamento, não é possível manter um armazém completamente livre de 

odores, devido as características de determinados produtos químicos 

(podendo não constituir qualquer risco para a saúde humana). Estas 

ventilações normalmente são feitas através de aberturas na parte 

superior e inferior das paredes. 

• Um armazém de produtos fitofarmacêuticos deverá ter sempre em 

consideração a capacidade de reter derrames ou água de combate a 

incêndio, nas explorações agrícolas a construção do pavimento alguns 

centímetros abaixo do nível do solo constitui uma boa solução, uma 

outra solução é a construção do pavimento com uma bacia de retenção 

(com 110% de volume em comparação com os líquidos armazenados) 

através da impermeabilização do pavimento, dos rodapés e da 

construção de rampas nas portas para evitar a saída de líquidos para o 

exterior; 

 

 

 

 

Fonte: Manual Técnico Segurança na Utilização de produtos fitofarmacêuticos (Alfarroba, 

Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007) 

Figura 48 Bacia de retenção 
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• A iluminação de um armazém de produtos fitofarmacêuticos deverá ser 

suficiente para permitir a leitura dos rótulos dos produtos sem qualquer 

dificuldade; 

• As prateleiras existentes num armazém de produtos fitofarmacêuticos 

deverão ser construídas em material lavável, não absorvente e não 

combustível. (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de 

Produtos Fitofarmacêuticos", 2007) 

1.3. Regras de armazenagem 

Para que um armazém de produtos fitofarmacêuticos garanta a segurança dos 

trabalhadores a que ele acedem, e para que os produtos neles guardados 

mantenham a qualidade, estes deverão seguir algumas regras de 

armazenagem, tais como (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização 

de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007): 

• Os produtos fitofarmacêuticos deverão ser armazenados unicamente 

nas suas embalagens originais e numa posição que permita facilmente a 

sua identificação através do rótulo; 

• Apenas deverão ser armazenados produtos fitofarmacêuticos em 

quantidades necessárias para a utilização na exploração agrícola, e o 

produto mais antigo no armazém é aquele que se deve sempre utilizar; 

• Para a utilização de um armazém de produtos fitofarmacêuticos deverá 

ser seguido o princípio “primeiro a chegar, primeiro a sair”, ou seja, um 

trabalhador que queira aceder ao armazém, deverá aguardar no exterior 

do mesmo caso já lá se encontre um outro trabalhador; 

• No armazém para além dos produtos químicos também deverão ser 

guardados todos os utensílios utilizados na medição e pesagem dos 

produtos, bem como as embalagens dos produtos vazias (dentro de 

sacos destinados para o efeito), para posteriormente serem entregues 

em centros de recepção (Valorfito); 

• Deverão ser revistas periodicamente as datas de validade dos diferentes 

produtos fitofarmacêuticos, sendo encaminhados pra centro de recepção 
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os que já não estão em condições de utilização (Santos, Silva, & 

Gouveia, Governo dos açores, 2012). 

1.4.  Higiene e segurança no armazém 
O acesso a um armazém de produtos fitofarmacêuticos deverá ser limitado 

apenas as pessoas habilitadas a manusear este tipo de produtos e sempre 

num menor espaço de tempo possível, devendo assim existir determinadas 

regras a ser cumpridas, tais como (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007): 

• As entradas do armazém de produtos fitofarmacêuticos deverão estar 

sempre fechadas a chave e deverá existir uma indicação explícita e 

visível do exterior que se trata de um armazém de produtos 

fitofarmacêuticos, bem como sinalização referente a proibição de entrar, 

fazer lume e fumar. As janelas de arejamento deverão ser protegidas de 

forma a evitar qualquer tipo de intrusão no espaço interior; 

 

Figura 49 Porta do armazém de produtos fitofarmacêuticos 

 

Fonte: Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêutico (Direção Geral de Agricultura e Pescas 

de Lisboa, 2015) 
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Figura 50 Simbologia de proibição 

 

Fonte: Armazenamento e aplicação de produtos fitofarmacêuticos - Manual de Procedimentos 

(Santos, Silva, & Gouveia, Governo dos açores, 2012) 

• As instalações eléctricas dos armazéns de produtos fitofarmacêuticos 

deverão obedecer aos regulamentos de certificação portugueses e não 

deverão existir quaisquer fontes de ignição que possam causar incêndio; 

• Para que exista uma segurança mais eficiente é necessário que o 

armazém de produtos fitofarmacêuticos esteja sempre limpo e 

arrumado, bem como a necessidade de garantir que o pessoal com 

acesso ao armazém conheça as normas de segurança e higiene a 

respeitar; 

• A higiene e utilização de equipamentos de protecção individual é 

fundamental para os trabalhadores que contactem com produtos 

fitofarmacêuticos, mas nem a arrumação dos equipamentos de 

protecção individual nem as instalação para higiene (com acesso a 

água) podem estar no mesmo compartimento que os produtos 

fitofarmacêuticos; 
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• Nos armazéns de produtos fitofarmacêuticos também deverá existir 

equipamento para lidar com eventuais derrames (areia, sacos de 

plástico fortes, baldes, pá e vassoura), é também recomendado a 

existência de um extintor de pó químico; 

• Nos armazéns de produtos fitofarmacêuticos quando existe um derrame, 

a sua limpeza deverá ser feita com bastante cuidado, devendo-se conter 

de imediato esse mesmo derrame, arejar bem o armazém e só 

posteriormente a este procedimento é que se deverá realizar a recolha 

do produto derramado e a limpeza do local. Se o derrame for de um 

produto sólido, pode-se recorrer a um aspirador industrial com filtro, ou 

através do lançamento de areia fina molhada sobre o derrame e 

posteriormente utilizar uma pá e uma vassoura para recolher o derrame, 

em caso derrame de liquido deverá ser utilizada areia fina (material 

inerte) ou material absorvente, para a sua absorção e posteriormente 

recolha. Estes materiais resultantes de derrames devem ser guardados 

em sacos de plástico para posteriormente se proceder à sua eliminação. 
 

1. Preparação da calda 

A preparação de uma calda é uma operação com bastante responsabilidade e 

que só deverá ser executada por pessoas habilitadas a fazê-lo, exigindo 

cuidados específicos, pois para além de estrem a ser manuseados produtos 

concentrados, não diluídos é necessário encher também os depósitos de 

pulverização, requerendo uma atenção redobrada. É assim necessário seguir 

algumas regras antes de se dar início à preparação da calda, tais como 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007): 

• Garantir que não existem pessoas ou animais nas proximidades do local 

onde se prepara a calda; 

• Ler os rótulos dos produtos fitofarmacêuticos e seguir as suas 

instruções; 

• Colocar o equipamento de protecção individual adequado; 
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• Verificar se o material de aplicação a ser utilizado está calibrado e em 

perfeitas condições de funcionamento; 

• Assegurar que o material de primeiros socorros e contactos de 

emergência estão facilmente acessíveis; 

• Calcular a quantidade de calda necessária ao tratamento fitossanitário. 

2.1. Local para preparação da calda 

Para a preparação de uma calda é conveniente que o local seja prático, 

funcional, seguro e que salvaguarde a protecção ambiental, muitas vezes os 

locais escolhidos são nas proximidades do armazém de produtos 

fitofarmacêuticos, estes locais deverão obedecer a algumas regras, sendo esta 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007): 

• Não deve ter paredes laterais; 

• Pode ou não ser coberto; 

• O chão deve ser impermeável, com capacidade de retenção de 

derrames ocasionais (pelo menos na zona de enchimento do 

pulverizador); 

• Sempre que não seja possível o cumprimento do ponto anterior, é 

conveniente ir mudando o local de preparação da calda, tendo sempre 

presente que estes locais devem situar-se em zonas bem arejadas, 

afastadas de fontes, poços e cursos de água. 

2.2. Equipamento de protecção individual a utilizar 
Os equipamentos de protecção individual necessários a ser utilizados, vêm 

referenciados no rotulo dos produtos (capítulo – Precauções Toxicológicas e 

Ambientais). Em caso de necessidades especificas de protecção para um 

determinado produto essa indicação vem também referenciada no rotulo do 

produto (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007).  
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O equipamento mínimo de protecção recomendado durante a preparação da 

calda consiste em fato de protecção, luvas, botas de borracha e viseira 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007). 

2.3. Leitura do rótulo  
O rótulo de um produto é o documento oficial que contem toda a informação 

sobre o mesmo (para uma utilização correta e com recomendações), sendo 

obrigatório a sua leitura e seguir as suas instruções, tanto em pessoas 

experientes, como para aqueles que preparam a calda pela primeira vez, pois é 

imprescindível a informação que consta nos rótulos, sendo que a mesma não é 

igual para todos os produtos (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 
 

Figura 51 Rótulo de produto fitofarmacêutico 

 

Fonte: Manual Técnico Segurança na Utilização de produtos fitofarmacêuticos (Alfarroba, 

Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007) 
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2.4. Cuidados a ter na preparação da calda 
São diversos os cuidados e procedimentos a ter na preparação da calda, sendo 

estes por ordem (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de 

Produtos Fitofarmacêuticos", 2007): 

1. Abrir a embalagem que contem o produto, mantendo-a sempre afastada 

do corpo (reduzindo assim a possibilidade de contacto com o produto) e 

de seguida verte-la de forma cuidadosa, de forma a evitar qualquer 

salpicos e/ou derrames; 

2. Medir correctamente o produto (não estimar a quantidade), pois em 

alguns produtos qualquer pequena alteração na quantidade utilizada 

pode prejudicar o resultado esperado; 

3. Após a medição do produto que se vai utilizar, deve-se fechar de 

imediato a embalagem para evitar derrames; 

4. Enxaguar os utensílios utilizados para medir o produto e deitar a água 

desta lavagem no depósito do pulverizador; 

5. Colocar as embalagens e os utensílios medidores sobre superfícies 

planas e seguras de forma a evitar a sua queda e derrame do conteúdo; 

6. Em aplicação feitas com tractor é muito importante ter umas luvas 

disponíveis em caso de necessidade de reparação do equipamento de 

aplicação, se o operador for o mesmo que preparou a calda, deve lavar 

as luvas utilizadas neste processo e guardá-las no interior do tractor e só 

depois deste processo é que se inicia o tratamento. 

2.5. Recomendações gerais 
1. Nunca se desfaça de embalagens vazias de uma forma descuidada; 

2. Nunca deite as embalagens vazias em campos de cultura ou incultos, 

em contentores de resíduos urbanos e nem em rios, ribeiros ou valas; 

3. Nunca queime as embalagens de produtos fitofarmacêuticos; 

4. Nunca reutilize as embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos, 

pois poderão ainda conter resíduos do produto; 
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5. Nos dias de hoje a indústria fitofarmacêutica tem um sistema eficaz de 

recolha de resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos 

(VALORVITO), sendo que as praticas aceites há alguns anos como a 

queima, o enterrar ou deposição em contentores de resíduos urbanos 

são totalmente incorrectas (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

3. Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

A prática da aplicação de produtos fitofarmacêuticos tem como objectivo a 

resolução de um problema fitossanitário em concreto. Para se realizar uma 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos é necessário ter em conta diversos 

factores, não devendo nunca se ignorar nenhum deles, pois uma aplicação 

incorrecta, pode causar problemas adicionais na cultura, bem como contaminar 

o aplicador e o ambiente (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização 

de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

3.1. Antes do início da aplicação 
• Garantir que na zona onde se vai realizar o tratamento não existem 

pessoas nem animais; 

• Realizar uma leitura do rótulo do produto que se vai aplicar; 

• Em aplicações de produtos fitofarmacêuticos com tractor, deve-se 

certificar que existem luvas para o caso de ser necessário alguma 

reparação no pulverizador (entupimento de algum bico); 

• Não ingerir bebidas alcoólicas antes de se iniciar um tratamento com 

produtos fitofarmacêuticos (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007); 

3.2. Durante a aplicação 

 Deve-se sempre utilizar equipamento de protecção individual (nos 

rótulos dos produtos vem referenciado o equipamento mínimo a ser 

utilizado) e este deverá estar marcado com o símbolo CE; 

 O equipamento base de protecção individual recomendado durante a 

aplicação consiste em, fato de protecção, botas de borracha, chapéu e 

luvas de nitrilo (apropriadas); 
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 Consultar o rótulo e verificar se é necessário equipamento de protecção 

adicional como, avental, mascara, óculos, entre outros; 

 Garantir sempre que o ajudante do operador (caso exista) também se 

encontra devidamente protegido com os devidos equipamentos; 

 Manter sempre as pessoas e os animais afastados das zonas em 

tratamento; 

 Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; 

 Não desentupir os bicos do pulverizador com a boca; 

 Em dias de muito vento não se devem realizar aplicações de produtos 

fitofarmacêuticos, pois o arrastamento do produto com o vento pode ser 

perigoso caso vá em direcção ao operador, a outras culturas, animais e 

pessoas, cursos de água e habitações, além de tornar o tratamento 

menos eficaz; 

 É necessário que não exista precipitação algum período após a 

aplicação, pois a água da chuva consegue eliminar facilmente alguns 

produtos; 

 Evitar aplicar produtos fitofarmacêuticos nas horas mais quentes do dia 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007); 

3.3. Resto da calda 
O operador ao preparar a calda deverá apenas preparar a quantidade de calda 

certa (necessária e suficiente para o tratamento a realizar), para que não exista 

excessos de calda (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de 

Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

Quando existem excessos de calda, o operador deverá diluir a mesma e aplica-

la em zonas de plantas não destinadas ao consumo humano e animal 

(tentando perceber o porque deste excesso, para na próxima aplicação corrigir 

os erros cometidos) (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de 

Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 
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3.4. Material de aplicação 
É necessário que se realize uma verificação mecânica e funcional do material 

de aplicação para se garantir que este se encontra em boas condições. 

É também necessário ter em conta as indicações do fabricante e ver se estas 

se adequam à cultura a tratar, área e estado de desenvolvimento da cultura, 

doença ou praga a combater (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

3.5. Utilização de tractor 
Um tractor é um veículo que deve ser operado com bastante cuidado e 

seguindo sempre as condições de utilização determinadas pelo seu fabricante 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007). 

Sempre que possível deve-se utilizar um tractor com cabina, pois poderá ser 

um investimento adicional, mas será compensado com uma maior segurança e 

conforto para o trabalhador que realiza a aplicação (Alfarroba, Manual técnico 

"Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

Na utilização de um tractor deve-se ter em consideração algumas 

recomendações gerais, tais como (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007): 

• Informar-se devidamente sobre o funcionamento do tractor antes de o 

utilizar; 

• Prevenir possíveis reviramentos do tractor em zonas declivosas ou 

curvas apertadas; não acoplar equipamento com peso excessivo para a 

potência do tractor; 

• Fechar todos os bicos do pulverizador no fim de cada linha (antes de dar 

a volta) e no final da aplicação; 

• Evitar que a calda atinja outra zonas durante a pulverização com o 

tractor, tendo especial atenção aos cursos de água ou fontes, deixando 

uma zona por tratar em volta destes (zona tampão); 
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Figura 52 Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

 

Fonte: Workshop sobre Inspecção de equipamentos para aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos (Agrozapp, 2015) 

4. Após a aplicação 

4.1. Manutenção e limpeza 
Logo após a aplicação de produtos fitofarmacêuticos é muito importante se 

proceder a manutenção e limpeza do material utilizado na aplicação, devendo-

se sempre seguir a regra básica, “Limpar e verificar o material de aplicação 

após cada dia de trabalho, deixando-o pronto para a seguinte utilização 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007). 

Assim sendo, após cada aplicação devera-se proceder de imediato à limpeza 

do material de aplicação, sendo que as águas de lavagem devem ser 

pulverizadas sobre vegetação (em plantas não destinadas ao consumo 

humano e animal), mas sempre longe de fontes, poços, cursos de água e 

zonas habitadas (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de 

Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

A manutenção do material de aplicação deve ser feita de acordo com as 

recomendações do fabricante, devendo-se também ter em atenção os longos 

períodos em que um determinado equipamento não é utilizado (devido a pouca 

utilização no inverno, a manutenção no final do verão/outono deve ser mais 
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profunda) (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007). 

4.2. Manutenção e limpeza do material de protecção individual 
Os equipamentos de protecção individual utilizados no tratamento 

fitossanitários devem apenas ser utilizados para este fim, devendo ser limpo no 

final de cada dia de trabalho e substituir os que já não se encontrem em boas 

condições, bem como os equipamentos de protecção descartáveis (Alfarroba, 

Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 

2007). 

4.2.1. Botas de borracha 
As botas de borracha devem ser lavadas com água corrente (ainda com as 

luvas colocadas). Não devem ser utilizados detergentes, pois estes podem 

afectar a impermeabilidade das mesmas (Alfarroba, Manual técnico "Segurança 

na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

4.2.2. Luvas de protecção 
As luvas utilizadas no tratamento fitossanitário devem ser lavadas com água 

corrente e sem utilizar detergentes. Apesar de lavadas ao serem retiradas 

deve-se evitar o contacto das mãos com a parte exterior das mesmas, 

devendo-se retirar as mesmas da seguinte forma (Alfarroba, Manual técnico 

"Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007): 

1. Retirar parcialmente uma das luvas até ao pulso; 

2. Puxar a outra luva e retira-la até a zona do polegar; 

3. Segurar nas luvas pela parte interior (com a mão livre) e introduzir o 

polegar na luva calçada de forma a permitir a sua retirada; 

4. Segurar sempre as luvas pela parte interior. 
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Figura 53 Retirar as luvas 

 

Fonte: Manual Técnico Segurança na Utilização de produtos fitofarmacêuticos (Alfarroba, 

Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007) 

4.2.3. Fato de protecção 
A limpeza dos fatos de protecção utilizados nos tratamentos fitossanitários 

deve ser feita por lavagem à mão ou na máquina de lavar roupa (sempre 

separado de outro tipo de roupas) (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

A lavagem deve respeitar as instruções do fabricante (informação indicada nas 

etiquetas), pois a sua manutenção e conservação pode variar, existindo fatos 

que necessitam de uma passagem a ferro após a sua lavagem (para 

restabelecer as suas propriedades de impermeabilização), outros têm de ser 

lavados a temperaturas mais baixas, entre outras condições (Alfarroba, Manual 

técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

Os fatos não reutilizáveis não podem ser lavados (perdem as propriedades 

protectoras), devendo ser substituídos após serem utilizados (Alfarroba, 

Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 

2007). 

4.2.4. Viseira, óculos e máscara de protecção 
Os óculos e viseiras utilizados nos tratamentos fitossanitários devem ser 

lavados com água corrente, podendo utilizar-se detergente (Alfarroba, Manual 

técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

A máscara deverá ser limpa com um pano, as mascaras reutilizáveis com filtros 

incorporados, deve-se ter bastante cuidado para nunca se molhar os filtros. É 

importante também substituir os filtros ou a própria mascara de acordo com as 
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instruções do fabricante, ou na sua falta, sempre que se verifique dificuldade 

em respirar ou sentir o sabor ou cheiro do produto que se est´s a utilizar 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007). 

4.2.5. Higiene do trabalhador 
Assim que se termina a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos, a limpeza do 

material de aplicação e do equipamento de protecção individual, o operador 

deverá tomar um duche (chuveiro), utilizando sabonete ou equivalente e vestir 

roupa lavada, só após este processo é que o operador poderá realizar outra 

tarefa. Caso exista a necessidade de realizar tratamentos com produtos 

fitofarmacêuticos no período da manhã e também durante o período da tarde, é 

recomendado que no final da manhã o operador proceda a limpeza do 

equipamento de protecção individual bem como a sua própria higiene pessoal, 

para que no período da tarde volte a utilizar os equipamentos 

convenientemente limpos (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização 

de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

5. Medidas preventivas na utilização de produtos 
fitofarmacêuticos 

Os produtos fitofarmacêuticos são preparações de substâncias activas e a sua 

utilização deve ser cuidada para que não exista riscos para quem os aplica, 

nem para o ambiente e consumidores, através de uma actuação cuidadosa, 

utilizando todos os meios de protecção recomendados e seguindo as 

instruções de utilização expressas no rótulo (Alfarroba, Manual técnico 

"Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

5.1. Noção de perigo, exposição e risco 
Por norma os conceitos de perigo e risco geram alguma confusão quanto ao 

seu significado, o perigo é uma propriedade intrínseca do produto, sendo algo 

que não podemos alterar quando lhe damos utilização. A exposição ao perigo 

já vai depender exclusivamente do aplicador do produto, sendo o risco por sua 

vez uma conjugação destes dois factores (Alfarroba, Manual técnico 

"Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 
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Em relação aos produtos fitofarmacêuticos a indicação da perigosidade de um 

determinado produto é dada pela sua toxicidade (indicada nos rótulos), através 

de símbolos e precauções toxicológicas (Alfarroba, Manual técnico "Segurança 

na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

Figura 54 Simbologia do rótulo 

 

Fonte: Armazenamento e aplicação de produtos fitofarmacêuticos - Manual de Procedimentos 

(Santos, Silva, & Gouveia, Governo dos açores, 2012) 

A toxicidade não é influenciada pelo trabalhador que irá aplicar os produtos, 

mas por sua vez a exposição já irá ser influenciada por este, dependendo da 

cultura a ser tratada (densidade, altura, entre outros aspectos), das técnicas de 

aplicação a ser utilizadas, do material de aplicação, das condições em que se 

irá realizar a aplicação (condições meteorológicas, orográficas, entre outras), 

da utilização adequada (ou não) do equipamento de protecção individual e a 

sua manutenção e limpeza, bem como da duração do tratamento a realizar 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007). 

Já o risco por sua vez reflecte a probabilidade de alguém e/ou algo sofrer 

danos quando exposto a um perigo, no caso do produtos fitofarmacêuticos a 

exposição ao risco deve-se ao contacto com este tipo de produtos (inalação, 

dérmica e oral) (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de 

Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

5.2. Vias de contaminação 
 Absorção por ingestão 

Esta absorção pode ocorrer através da ingestão acidental de um produto 

devido a uma saqueta ou garrafa mal fechada e guardada junto a alimentos ou 

até mesmo numa embalagem que não é a sua original (armazenamento 

inadequado dos produtos), produtos deixados ao alcance de crianças, 

pequenas quantidades absorvidas pelo trabalhador quando come, bebe ou 
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fuma durante a aplicação, ou mesmo através de gotículas de calda que 

chegam à boca (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de 

Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

Para evitar estas situações deve-se guardar os produtos fitofarmacêuticos nas 

suas embalagens originais, em locais próprios, seguindo as regras de 

armazenamento para este tipo de produtos, utilizar sempre o equipamento de 

protecção individual destinado a cada tipo de produto que se vai manusear e 

por sua vez não comer, beber ou fumar durante a aplicação dos produtos 

fitofarmacêuticos (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de 

Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

• Absorção dérmica 

A absorção dérmica pode ocorrer através de gotas ou derrames de produtos 

que entram em contacto directo com a pele, mas também através da roupa e 

utensílios já contaminados, bem como através do arrastamento do produto 

durante a aplicação ou em aplicações contra o vento e no contacto com as 

partes tratadas das plantas (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

Para evitar estas situações de contaminação o trabalhador apenas deve 

realizar tratamentos quando as condições meteorológicas assim o permitem e 

utilizar sempre equipamento de protecção individual indicado e limpo 

(Alfarroba, Manual técnico "Segurança na Utilização de Produtos 

Fitofarmacêuticos", 2007). 

• Absorção por inalação 

A absorção por inalação deve-se a pequenas partículas de pó, gotículas da 

nuvem de pulverização, que se podem depositar na mucosa respiratória, bem 

como as substâncias activas na forma de gás ou calor que são rapidamente 

absorvidas na corrente sanguínea (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

Para evitar a absorção por inalação o trabalhador deverá utilizar sempre os 

equipamentos de protecção individual indicados e utilizar máscara de 
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protecção contra pós ou gás. (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

5.3. O que fazer em caso de contaminação 
É muito importante reconhecer os sinais que indiciam uma contaminação, pois 

se sentir cansaço excessivo, tonturas, dores de cabeça, visão perturbada, 

dificuldade em respirar, dor no peito, vómitos, dor de estômago ou diarreia, 

pele irritada ou comichão e com os olhos lacrimejantes, deve parar de imediato 

com o tratamento que esta a realizar (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

• Em caso de contaminação dos olhos, estes devem ser lavados 

rapidamente com água corrente durante 10 minutos, mantendo o olho 

aberto e deixando a água escorrer no olho na direcção do nariz (para a 

parte exterior da face), nos tractores durante a aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos deverá existir um fraco lava olhos. (Alfarroba, Manual 

técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

• Em caso de contaminação do corpo deve-se retirar de imediato a roupa 

contaminada, lavar muito bem com água e sabão a zona da pele que foi 

afectada e por fim vestir roupa de protecção limpa (Alfarroba, Manual 

técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

• Em caso de dificuldades de respiração, deve-se sair para o exterior (ou 

manter-se no mesmo se for o caso), sentar-se e respirar normalmente e 

assim que possível pedir ajuda (Alfarroba, Manual técnico "Segurança 

na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

Dirija-se sempre ao médico quando apresentar sintomas de doença após 

uma aplicação de produtos fitossanitários, devendo sempre mostrar o rotulo 

do produto que se esteve a manusear (contem informação necessária para 

um tratamento adequado) (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 
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Em caso de intoxicação deve-se actuar com serenidade e rapidez, 

aplicando sempre as seguintes medidas de socorro (Alfarroba, Manual 

técnico "Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007): 

1. Colocar o acidentado num local limpo e arejado; 

2. Certificar-se da via de entrada do produto; 

3. Conservar o rótulo do produto e recolher todos os dados possíveis sobre 

o acidente ocorrido (para ser facultado ao medico uma informação mais 

completa); 

4. A pessoa acidentada deverá manter uma respiração adequada, ficando 

numa posição de deitado de costas com a cabeça inclinada para trás, ou 

de lado em caso de vómitos. Se o acidentado estiver a suar, deverá ser 

refrescado com água fria, em caso de sentir frio deve ser coberto com 

roupa ou cobertor. 

5. A pessoa acidentada não deverá ingerir qualquer tipo de alimento ou 

líquidos. 

6. Ligar de imediato pata o CIAV – Centro de Informação Antivenenos – 

808 250 250. 

5.4. Equipamento de protecção individual 
Ao utilizar-se produtos fitofarmacêuticos, deve-se sempre proteger-se 

adequadamente, devendo ser um gesto habitual (Alfarroba, Manual técnico 

"Segurança na Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007). 

Em determinados produtos fitofarmacêuticos, o seu rótulo contem informações 

específicas dos equipamentos de protecção individual a utilizar para o seu 

manuseamento (capitulo das precauções toxicológicas), em casos onde essa 

informação não esteja disponível, o trabalhador devera obter sempre pelo 

seguinte equipamento de protecção (Alfarroba, Manual técnico "Segurança na 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos", 2007): 

• Preparação da calda – Fato de protecção, luvas de nitrilo (fortes), botas 

de borracha, viseira e máscara para pós (em necessidade de mistura de 

pós); 
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• Aplicação – fato de protecção, luvas de nitrilo (forte), botas de borracha, 

chapéu e mascara para partículas sólidas e aerossóis líquidos; 

• Limpeza do material de aplicação - fato de protecção, luvas de nitrilo 

(forte), botas de borracha e chapéu. 
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6. Boas práticas ergonómicas 

6.1. Ergonomia 
A Ergonomia pode ser definida como um conjunto de conhecimentos científicos 

em relação ao homem para que se possa criar ferramentas, máquinas e outros 

dispositivos para que possam ser utilizados pelo homem com um máximo de 

conforto, segurança e eficácia, ou seja, o trabalho deverá ser adaptado ao 

homem e nunca o contrário (Medina, 2009). 

6.2. Tarefas perigosas 
Em todas as áreas da actividade agrícola estão presentes os riscos 

ergonómicos, sendo que umas actividades têm maior risco que outras, as 

situações que maior risco que devem exigir um maior controlo são (MaiaInova, 

2005): 

• Realização de tarefas em posição inclinada; 

• Realização de tarefas torcendo o tronco; 

• Levantar cargas com o tronco inclinado; 

• Transporte de cargas pesadas com posturas incorrectas; 

• Ajoelhar-se e/ou posição de cócoras com frequência; 

• Trabalhar com os braços acima do nível dos ombros; 

• Movimentação das mãos e pulsos repetidamente, bem como em tarefas 

de exigência de destreza e força manual (tarefas de pode com utensílios 

de corte); 

• Trabalhar com posturas corporais muito estáticas, durante longos 

períodos de tempo. 
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6.3. Medidas de prevenção e regras de boas práticas 
As medidas de prevenção baseiam-se, basicamente, na aplicação e 

cumprimento de algumas regras de boas práticas e no respeito pelos princípios 

ergonómicos, como na movimentação manual de cargas, na adopção de 

posturas de trabalho correctas e na redução dos esforços repetitivos, sendo 

estas regras de boas práticas (MaiaInova, 2005): 

• Antes de iniciar o trabalho fazer exercícios de aquecimento (cerca de 10 

minutos) e estabelecer pausas no trabalho, aproveitando para alongar 

os músculos das costas, braços e pernas; 

• Evitar trabalhar com os braços esticados. Aproximar o máximo possível 

o corpo da zona de trabalho; 

• Utilizar ferramentas adequadas e ergonomicamente adaptadas às 

características pessoais do trabalhador e ao trabalho a ser executado; 

• Manter as ferramentas em bom estado de conservação, principalmente 

as ferramentas de corte (as lâminas devem se manter sempre afiadas 

evitando esforço durante processos de poda); 

• Levantar correctamente as cargas, utilizando sempre que necessário, a 

ajuda de outra pessoa; 

• Utilizar recipientes que possuam asas ou pegas para transportar as 

cargas e utilizar carros de transporte manual para deslocar cargas 

elevadas; 

• Proporcionar a rotatividade das tarefas, alternando tarefas com 

movimentos repetitivos por outras tarefas; 

• Evitar colocar e trabalhar com ferramentas acima do nível dos ombros; 

• Ao guardar as ferramentas colocá-las sempre em locais facilmente 

acessíveis mantendo sempre o local de trabalho arrumado e organizado. 
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6.4. Regras e princípios ergonómicos 
1. Regras de boas práticas para melhorar a postura corporal (aspectos 

gerais) (MaiaInova, 2005): 

 Exercícios posturais; 

 Adequação do peso atendendo ao índice de massa corporal 

recomendado para os diferentes indivíduos; 

 Formação e informação dos trabalhadores relativamente à 

movimentação manual de cargas e tipos de movimentos adequados ao 

seu trabalho; 

 Se necessário utilizar acessórios (cinta de protecção lombar). 

2. Regras de boas práticas para melhorar e corrigir determinadas posturas 

(diferentes partes do corpo): 

 Pés: Em relação aos pés, deve-se procurar uma boa base de forma a 

obter-se o equilíbrio e consequentemente maior segurança e firmeza na 

postura do corpo. Os trabalhadores (se possível) devem procurar 

alternar entre as posições de sentados e de pé. Quando o tipo de 

trabalho obrigar à permanência da posição de pé durante muito tempo, o 

ideal é variar a sustentação do peso entre os dois pés, mas não de 

forma prolongada, para evitar fadiga e tensão. Não se deve colocar o 

peso apenas sobre os calcanhares ou sobre os dedos. 

 Pernas: As pernas nunca sofrem um relaxamento completo, no entanto 

devem ficar flexíveis, nunca completamente “rígidas”, de forma a 

estarem constantemente prontas para o movimento. Não se deve apoiar 

o peso do corpo todo numa só perna, pois haverá uma forte tendência 

para o desequilíbrio. Para ajudar a resolver a tensão nas pernas, 

podem-se fazer alguns exercícios (pequenos alongamentos). 

 Quadris: Os quadris devem estar equilibrados (um lado não devera estar 

mais elevado que o outro), não devendo estar completamente rígidos e 

estáticos, sendo que uma leve alternância ou movimentação ajuda a 

relaxar esta região. 
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 Abdómen: o abdómen deverá encontrar-se numa posição neutra (não 

deve estar exageradamente projectado para dentro ou para fora), deve-

se também evitar tensões excessivas neste local, pois a musculatura 

desta região é bastante importante para o controlo da respiração. 

 Costas: A coluna dos trabalhadores deverá manter-se o mais direita 

possível, não muito rígida favorecendo a sua saúde e bom desempenho 

da estrutura óssea, tendões e articulações. Ao manter-se a coluna numa 

posição vertical melhora as condições da expansão do tórax, 

melhorando também todo o processo de respiração. Independentemente 

do tipo de actividades que são desenvolvidas, as costas devem 

permanecer equilibradas, sem inclinações exageradas. 

 Tórax: deve procurar-se manter o tórax numa posição relaxada, 

evitando-se assim, qualquer contracção muscular excessiva de modo 

para facilitar a respiração e os movimentos cardíacos. 

 Ombros: os ombros devem estar descontraídos, sem qualquer tipo de 

tensão, sendo que qualquer rigidez nos mesmos pode comprometer a 

acção dos músculos do tórax e pescoço, interferindo directamente na 

coluna e consequentemente na capacidade de movimentos do 

trabalhador. Assim os ombros deverão encontrar-se numa posição 

neutra (nem voltados para frente, nem para trás, nem para baixo e muito 

menos para cima). Para se evitarem algumas lesões devem ser feitos 

alguns exercícios de relaxamento para os ombros e coluna. 

 Braços e Mãos: os braços e as mãos devem estar de forma natural e 

relaxada, devendo estar tão livres quanto possível. Devem ser evitados 

movimentos desnecessários (colocar os braços atrás das costas ou 

movimentar as mãos torcendo-as), evitando uma grande tensão nos 

braços, no tórax, no pescoço e na cabeça. Sendo que as mãos são 

essenciais em quase todos os tipos de trabalho, há  ainda que ter em 

conta as seguintes recomendações: reduzir ao máximo a distância entre 

a tarefa e o tronco do trabalhador, remover obstáculos existentes no 

posto de trabalho que possam impossibilitar o movimento normal das 

mãos dos trabalhadores no decorrer das diferentes tarefas e colocar 
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sempre os utensílios e ferramentas de trabalho em locais acessíveis 

para os trabalhadores de modo a evitar movimentos bruscos quando for 

necessário alcançá-los. 

 Cabeça: A cabeça deve estar centrada e em posição de equilíbrio 

(relativamente aos ombros e coluna) e o queixo deve estar em ângulo 

recto com a cabeça. Quando as pessoas colocam a cabeça junto ao 

tórax ou alongam o pescoço para cima, dificultam os movimentos da 

nuca e pescoço, causando tensões que se podem transmitir à coluna. 

7. Trabalho realizado em pé 
A posição parada de pé, é bastante fatigante pois exige muito trabalho estático 

por parte dos músculos envolvidos ao manter essa posição. O coração está 

sujeito a maiores dificuldades para bombear o sangue para as diferentes 

extremidades do organismo. Os indivíduos que executam trabalhos dinâmicos 

em pé, geralmente apresentam menores níveis de fadiga relativamente aos 

que permanecem numa posição estática ou sujeitos a pouca movimentação 

(MaiaInova, 2005). 

São vários os tipos de trabalhos que implicam a permanência dos 

trabalhadores em pé e a permanência nesta posição durante períodos de 

tempo muito longos, pode provocar diversas patologias, como dores nas 

costas, inflamações e inchaço das pernas, diversos problemas de circulação 

sanguínea e cansaço muscular, para evitar estes riscos  ou minimizar os 

mesmos deve-se (MaiaInova, 2005): 

• Limpar sempre o local de trabalho, devendo estar desimpedido de 

obstáculos e nivelado; 

• Adquirir para o posto de trabalho de um tapete anti-fadiga; 

• Permanecer direito permitindo liberdade de movimentos; 

• Calendarizar no horário de trabalho pequenos intervalos ou pausas 

durante as quais os trabalhadores possam descansar na posição de 

sentados; 
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• O raio de acção dos movimentos executados pelos braços dos 

trabalhadores deve estar próximo do seu tronco de modo a evitar que 

haja necessidade dos trabalhadores se debruçarem e curvarem a 

coluna; 

• O raio de acção das mãos deverá estar compreendido a sensivelmente 

entre 20 a 30 cm do tronco.   

• O calçado de trabalho deverá ser extremamente confortável e não 

possuir saltos. 

• A altura dos objectos e ferramentas deve também ser adaptada à tarefa 

que o trabalhador realiza. 

8. Movimentação manual de cargas 

8.1. Consequências para a segurança e saúde resultantes do 
desrespeito pelos princípios ergonómicos na movimentação 
manual de cargas 

O desrespeito pelos princípios ergonómicos na movimentação manual de 

cargas, podem originar dores nas costas, hérnias, lesões nos pés e mãos 

(consequências comuns dos levantamentos superiores à capacidade física dos 

trabalhadores ou da aplicação de métodos de trabalho impróprios) (MaiaInova, 

2005). 

Podem surgir ainda os seguintes problemas ou complicações (MaiaInova, 

2005): 

 Aumento do número de acidentes e incidentes; 

 Aumento do absentismo; 

 Elevada incidência de traumatismos músculo-esqueléticos; 

 Aparecimento de patologias (Hérnias discais, Lumbagos, Ciática). 
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8.2. Regras de boas práticas na movimentação manual de cargas 
Quando numa empresa existe um ou mais trabalhadores responsáveis pela 

movimentação manual de cargas, é necessário tomar algumas medidas, no 

intuito de salvaguardar a segurança e saúde dos trabalhadores (MaiaInova, 

2005). 

Assim sendo, é necessário ter em consideração os seguintes pontos 

(MaiaInova, 2005): 

1. Características e tipo de carga que é necessário movimentar/transportar: 

 Constituição da carga (material, forma, volume, entre outros); 

 Localização da carga no contexto do espaço de trabalho; 

 Intensidade (peso da carga). 
 

2. Esforço físico exigido na tarefa: 

 Intensidade das forças que é necessário exercer para vencer a 

resistência que a carga oferece; 

 Tipo de músculos e órgãos envolvidos na manipulação da carga; 

 Frequência do número de elevações e outros movimentos efectuados. 
 

3. Condições físicas dos trabalhadores: 

 Sexo; 

 Idade; 

 Capacidade e condição física no momento; 

 Outras características individuais. 
 

4. Exigências especificas de cada actividade em particular: 

 Condições ambientais do local/espaço de trabalho onde é efectuada a 

movimentação das cargas; 

 Duração e frequência dos ciclos de trabalho; 

 Percursos e deslocamentos que os trabalhadores têm de fazer. 
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8.3. Procedimentos a evitar 
Como já foi referido anteriormente, a movimentação manual de cargas pode 

levar a uma série de riscos e patologias para os trabalhadores, caso as 

condições de trabalho não sejam as mais indicadas. Para que se possa 

compreender melhor, as situações de perigo e risco, apresentam-se a seguir, 

alguns exemplos de más práticas (MaiaInova, 2005): 

1. Carga mal equilibrada ou com conteúdo sujeito a oscilações; 

2. Carga mal posicionada, de tal modo que tenha que ser mantida ou 

manipulada a grande distância do tronco ou com flexão / torção do 

tronco; 

3. Carga susceptível, devido ao seu aspecto exterior e/ou à sua 

consistência, de provocar lesões no trabalhador, nomeadamente em 

caso de choque ou balanceamento; 

4. Carga demasiado pesada ou demasiado volumosa; 

5. Carga muito pesada (inadequada às características fisiológicas do 

trabalhador) ou difícil de agarrar; 

6. Inexistência de espaço suficiente para o trabalhador se movimentar 

juntamente com a carga; 

7. Movimentação da carga a alturas inapropriadas ou adoptando posturas 

incorrectas;  

8. Pavimento degradado com desníveis; 

9. Movimentação de cargas a diversos níveis (ex. ter que transportar 

cargas entre diferentes pisos);  

10. Ponto de apoio instáveis – ex.: existência de tapetes ou carpetes não 

fixadas ao chão; 

11. Condições ambientais desfavoráveis (temperatura, humidade, 

velocidade do ar);  

12. Utilização de calçado inapropriado ex.: calçado com saltos altos; 
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13. Realização de esforços que solicitem, a coluna vertebral por períodos 

demasiadamente prolongados;  

14. Tempo insuficiente de descanso fisiológico ou de recuperação quando 

se realizam tarefas que implicam esforços mais pesados;  

15. Necessidade de movimentos de abaixamento ou elevação das cargas 

demasiado grandes;  

16. Ritmos de trabalho excessivo sem possibilidade de os trabalhadores 

efectuarem pequenas pausas. 

17. Em qualquer uma das situações anteriores, é necessário uma correcção 

imediata, pois a sua continuidade ao longo do tempo pode provocar 

sérias lesões nos trabalhadores atingidos, ou ainda, determinados tipos 

de acidentes ou incidentes. 

8.4. Recomendações a adoptar na movimentação manual de cargas 
1. Evitar manuseamento de cargas não adequadas em termos de volume 

ou peso – de acordo o National Institute for Occupational Safety and 
Health (não superior a 23 Kg); 

2. Conceber embalagens com formas e tamanhos apropriados ao tipo de 

objecto a manusear; 

3. Procurar adaptar pegas ergonómicas na carga manuseada para facilitar 

o levantamento e transporte; 

4. Usar técnicas adequadas em função do tipo e especificidade da carga – 

evitar a utilização do tronco como alavanca, mantendo-o na posição 

vertical e procurar utilizar os membros inferiores como alavanca; 

5. Sempre que possível, colocar as cargas em planos elevados 

relativamente ao solo (antes de proceder à elevação);  

6. Evitar ao máximo “dobrar” a coluna (esta deve servir como suporte);  

7. Aquando da movimentação e levantamento/abaixamento de cargas, o 

trabalhador deve evitar rir, tossir, falar ou efectuar outros movimentos 

bruscos;  
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8. Os movimentos de torção do tronco em torno do corpo devem ser 

sempre evitados;  

9. As cargas transportadas devem ser suportadas pela coluna e membros 

inferiores, sendo a coluna apenas elemento estático de transmissão e 

nunca de articulação; 

10. Suspender cargas iguais em cada uma das mãos (quando possível), 

tendo em consideração os pesos a suspender, conforme a idade, 

constituição física e sexo do trabalhador; 

11. A movimentação de cargas deve ser efectuada, em zonas, em que o 

pavimento se encontre devidamente nivelado e desobstruído de 

obstáculos, entulho, cabos e fios condutores de electricidade.  

12. Sempre que tecnicamente possível, utilizar meios auxiliares de elevação 

e transporte para movimentar as cargas; 

13. As cargas a transportar devem estar devidamente acondicionadas e 

simetricamente distribuídas de modo a evitar oscilações e sobre 

esforços, e se possível, proceder à deslocação das cargas por 

rolamento (bidões);  

14. Os braços devem estar posicionados junto ao corpo de uma forma 

descontraída;   

15. Quando o tipo de trabalho implica movimentos muito repetitivos ou 

monótonos, deve-se procurar efectuar pequenas pausas acompanhadas 

de alguns exercícios, de forma a desentorpecer os músculos e 

articulações e melhorar a circulação (MaiaInova, 2005). 

9. Esforços repetitivos 
As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) designam um conjunto de 

patologias, síndromes e/ou sintomas músculo- esqueléticos que afectam 

particularmente os membros superiores, estando o seu aparecimento 

directamente relacionado com o tipo de trabalho e com as componentes 

materiais do trabalho (MaiaInova, 2005). 



 

37 
 

Entende-se por “Esforços Repetitivos”, o conjunto de movimentos contínuos 

mantidos com uma determinada frequência durante um trabalho que implica a 

acção conjunta dos músculos, ossos, articulações e ainda por parte dos nervos 

ligados a uma parte específica do corpo, o que acaba por provocar fadiga 

muscular, sobre esforços, dores e em casos extremos doenças, atingindo os 

trabalhadores no auge de sua produtividade e experiência profissional. Existe 

maior incidência na faixa etária de 30 a 40 anos, sendo as mulheres o sexo 

mais atingido (MaiaInova, 2005). 

9.1. Factores que podem provocar lesões derivadas de esforços 
repetitivos 

 Execução exigente de movimentos repetitivos com os braços; 

 Exigência de manutenção de uma posição fixa para os ombros e 

pescoço por tempo prolongado; 

 Trabalhadores submetidos a fluxos de trabalho predeterminados e com 

poucas possibilidades de mudança; 

 Exigência no cumprimento das diferentes etapas, em momentos exactos 

e forma pré-estabelecida, perdendo-se a autonomia no trabalho; 

 A realização do trabalho em “série”, estando a etapa seguinte 

dependente das anteriores; 

 Ritmos de trabalho inadequados para os trabalhadores; 

 Uso de máquinas ou equipamentos que exigem posturas ou movimentos 

forçados e/ou repetitivos; 

 Efectuar horas extraordinárias de trabalho com frequência; 

 Pressões de ordem psicológica por parte da entidade patronal ou 

encarregado de secção; 

 Inexistência da possibilidade de os trabalhadores efectuarem pequenas 

pausas pontuais para descansar (MaiaInova, 2005); 
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9.2. Patologias comuns derivadas de esforços repetitivos 
Os problemas músculo-esqueléticos que originam os movimentos repetitivos 

afectam com mais frequência os membros superiores, sendo as patologias 

mais frequentes o síndrome do canal do Carpo,Tendinites (várias), Síndrome 

de Quervain, Epicondilite, Bursite, Síndrome do radial, Osteonecroses 

(MaiaInova, 2005). 

9.3. Regras de boas práticas para prevenirem lesões provocadas por 
esforços repetitivos 

 Investigar as causas prováveis que originam as LER nos locais de 

trabalho, tais como: queixas frequentes de dores por parte dos 

trabalhadores, trabalhos que exigem movimentos repetitivos ou que 

exigem aplicação manual de grande força; 

 Envolvimento e participação directa da administração das empresas, 

no intuito de estabelecer um programa de prevenção das LER. 

 Formar e sensibilizar os trabalhadores (incluindo a administração), 

sobre as LER, para que cada um possa ter consciência dos riscos a 

que está exposto. 

 Recolher dados, analisando directamente os postos de trabalho, para 

identificar as situações mais críticas, incluindo a análise de 

estatísticas médicas da ocorrência de problemas relativos a sintomas 

característicos de LER. 

 Desenvolvimento de um programa de acompanhamento médico 

periódico, para se poder detectar e tratar atempadamente (logo em 

fase inicial) as patologias relacionadas com LER., evitando-se e/ou 

diminuindo-se o agravamento da patologia e a consequente 

incapacidade para o trabalho. 

 Planear e conceber novos postos de trabalho, estabelecendo novas 

funções, operações e processos, de forma a evitar condições de 

trabalho que exponham os trabalhadores ao risco de desrespeito 

pelos princípios ergonómicos devido aos esforços repetitivos. 

 Os materiais utilizados (objectos e ferramentas) devem ser 

adequados às características individuais de cada trabalhador (altura, 

peso, idade, entre outros), devendo-se manter sempre afiadas 
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(objectos cortante) e em bom estado de conservação, permitindo a 

realização do trabalho com uma maior comodidade, sem 

necessidade de realizar esforços repetitivos e sem necessidade de 

aplicar forças excessivas. 

 Possibilitar a realização das tarefas evitando posturas incorrectas (e 

consequentemente incómodas para o corpo); 

 Devem ser evitados os esforços prolongados e a aplicação de 

“forças” manuais excessivas, sobretudo em movimentos que 

obriguem à compressão de objectos, extensão e rotação; 

 Devem ser utilizadas ferramentas manuais com um desenho 

ergonómico, para que, quando utilizadas permitam que o pulso 

permaneça em posição recta relativamente ao antebraço; 

 Quando se manuseiam ferramentas que requeiram esforços manuais 

contínuos (alicates ou martelos) deve-se distribuir a força aplicada 

pelos vários dedos, devendo as ferramentas ser concebidas de forma 

a permitir o uso alternativo das duas mãos; 

 Sempre que se justificar, utilizar luvas de protecção adequadas ao 

tipo de trabalho a que se destinam. As luvas não devem diminuir a 

sensibilidade táctil do trabalhador pois há o risco de se aplicar força 

em demasia ou por defeito; 

 Devem evitar-se as tarefas repetitivas, programando-se o trabalho de 

modo a permitir, pausas para os trabalhadores ou a rotatividade dos 

mesmos por outros postos de trabalho; 

 Estabelecer pausas periódicas que permitam recuperar fisicamente e 

descansar mentalmente (quando o trabalho é muito monótono e 

repetitivo). Favorecer a alternância de tarefas para conseguir que se 

utilizem diferentes grupos musculares e, ao mesmo tempo, se 

diminua a monotonia no trabalho; 

 Formar e informação os trabalhadores relativamente aos movimentos 

repetitivos e estabelecer programas de formação periódicos 

(MaiaInova, 2005). 
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10. Melhores posições a adoptar em contexto de 
trabalho 

10.1. Tronco 
O tronco deverá encontrar-se numa posição recta e sem qualquer tipo de 

rotação do mesmo. 

Figura 55 Tronco 

 

 

Fonte: Rula sheet (Colum, 2014) 

 

10.2. Pescoço 
O pescoço deverá ter um máximo de flexão entre os 0º e os 20º, sem qualquer 

tipo de flexão ou inclinação lateral do mesmo. 

Figura 56 Pescoço 

 

 Fonte: Rula sheet (Colum, 2014) 
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10.3. Pernas 
As pernas deverão estar em suporte bilateral, em pé ou sentado. Deve-se 

ainda evitar uma flexão dos joelhos superior a 30º. 

Figura 57 Pernas 

 

Fonte: Rula sheet (Colum, 2014) 

 

 

10.4. Braços 
Os braços sempre que possível deverão estar em extensão ou flexão entre os 

0º e os 20º, evitando ao máximo abduzir ou rodar o mesmo bem como elevar 

os ombros. 

Figura 58 Braços 

 

Fonte: Rula sheet (Colum, 2014) 
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10.5. Antebraço 
Em relação ao antebraço, este deverá ser mantido numa flexão entre os 60º e 

os 100º. 

Figura 59 Antebraço 

 

 

Fonte: Rula sheet (Colum, 2014) 

 

 

10.6. Pulso 
O pulso deverá se manter com uma flexão ou extensão entre os 0º e os 15º, 

evitando sempre fazer uma rotação ou um desvio lateral do mesmo. 

Figura 60 Pulso 

 

 

 

Fonte: Rula sheet (Colum, 2014) 
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