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1. RESUMO 
Este trabalho consiste em efetuar uma análise macro e microergonômica do posto de 

trabalho (viatura) dos policiais da Força Tática do 11o Batalhão da Polícia Militar, 

analisando posicionamento dos homens dentro da viatura; análise da tarefa prescrita 

e da atividade efetivamente realizada, levando em consideração as limitações da 

atividade tanto físicas (do veículo) quanto financeiras. 

 

2. INTRODUÇÃO 
Durante uma operação, a equipe pode trabalhar com três, quatro ou cinco oficiais. Foi 

descrito como as cinco posições de trabalho onde classifica-se como mostrado na 

Figura 1. 

 
FIGURA 1: Vista superior do posicionamento dos policiais 

 
FONTE: https://blocoautocad.com/e/modelo-de-carro-simples-vista-superior/ 

 

Os cargos ocupados pela posição 1 (um) e 2 (dois) são encarregados de supervisionar 

a parte frontal da viatura e uma parcela da área lateral via retrovisor. Os lugares 3 

(três) e 4 (quatro) tem a função de monitorar a área lateral do carro e a parte traseira 

a partir da movimentação do próprio corpo. A posição 5 (cinco) é ocupada em casos 

de ações CDC (Controle de Distúrbio Civil) e possui a finalidade de auxiliar as vistas 

laterais. Enfim, as posições 3 (três) e 4 (quatro) necessitam realizar uma rotação de 

45o a 90o para visibilidade lateral e de 120o a 180o para campo de visão traseiro. 

 

3. OBJETIVOS 
O objetivo primário consiste em fornecer melhores condições de trabalho para os 

oficiais do 11º batalhão da polícia militar através da análise ergonômica. 

O objetivo secundário consiste em avaliar e promover o ganho de produtividade da 

operação através de uma abordagem ergonômica das condições de trabalho. 



4. METODOLOGIA 
4.1 NIOSH  
A equação do NIOSH determina o limite de peso recomendado (LPR) a partir dos seis 

fatores de redução da constante de carga: a distância horizontal entre a carga e o 

operador (H); a distância vertical (V) da origem da carga; o deslocamento vertical (D) 

entre a origem e o destino da carga; o ângulo de assimetria (A); a frequência média 

de levantamentos (F) e a qualidade da pega (C).  

Neste estudo, levantou-se que os policiais realizam torção dorsal de 90o, 120o e 180o, 

com frequência de 25, 25 e 15 repetições/min, respectivamente.  

 

 

A equação do NIOSH que calcula o limite de peso recomendado é a seguinte: 

𝐿𝐶𝑅 = 23 ∗
25
𝐻

∗ 1 − 0,003 ∗ 𝑉 − 75 ∗ 0,82 +
45
𝐷

∗ 𝐹 ∗ 1 − 0,0032 ∗ (𝐴) ∗ [𝐶] 

 
4.2 RULA 

O método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) é uma ferramenta qualitativa que 

identifica possíveis riscos nos membros superiores a partir de uma observação dos 

trabalhadores em seus postos de trabalho. Este método não necessita equipamentos, 

e seus resultados são rapidamente disponibilizados a partir de uma análise das 

posturas do trabalhador, forças exercidas, e da frequência de repetição do movimento. 	



5. DESENVOLVIMENTO 
A partir de um levantamento aprofundado das condições de trabalho dos policiais, 

foram sugeridas diversas alterações na interação policial-viatura, porém a principal 

barreira enfrentada são as restrições causadas pela tarefa, que não pode ter sua 

eficiência prejudicada de modo algum. 

Enfim, foi encontrada uma possível alteração que não seria negada pelo motivo citado 

acima, e também pelos 3 seguintes motivos: recursos financeiros, tempo e alta 

complexidade. Esta sugestão, que nesta fase está em análise no Software 

Ergonomics, para comprovar que, além de trazer melhorias, vai se estabelecer em um 

ambiente ergonomicamente salubre. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
NIOSH 
Variáveis: 

• 30 cm à Distância horizontal entre a carga e o corpo (H); 

• 0 à Distância vertical entre a carga e o corpo (V); 

• 90°, 120° e 180° à Rotação do tronco (A); 

• 60cm à Deslocamento vertical da carga (D); 

• 1,00 (Boa; Pega V<76) à Qualidade da Pega (C). 

 
Aplicando os valores das variáveis deste estudo na fórmula do NIOS, temos: 

Situação 90°: LCR = 3,84 kg 

Situação 120°: LCR = 2,29 kg 

Situação 180°: LCR = 4,45 kg 
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