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Introdução

O desconforto é um indicador de risco usado para detectar possí-
veis problemas no corpo. Suas possíveis causas, resultando da tensão 
músculo-esquelética, são o tensionamento dos músculos, nervos, vasos 
sanguíneos, ligamentos e membranas das articulações, a compressão de 
alguns tecidos do corpo, fadiga muscular, défi cit de circulação sanguínea 
e “parcialisquemia”, desobstrução dos nervos ocasionando pressão e 
infl amações secundárias. As atividades diárias dos motoristas de ônibus 
urbano incluem: muitas paradas (número excessivo de movimentos 
repetitivos); necessidade de deslocar o banco no sentido horizontal 
para colocar-se e sair do assento, devido ao espaço reduzido da cabina; 
revestimento do assento de material sintético ocasionando desconforto 
devido à transpiração; disfunções humanas (problemas posturais entre 
outros fatores relacionados ao posto de trabalho do condutor).

Para se amenizar essas situações e projetar um posto de trabalho ideal 
para os motoristas, alguns conceitos devem ser considerados. Dentre 
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eles, seguem alguns relacionados à poltrona: o assento dos motoristas 
deve ter ajustes verticais e horizontais, bem como apoio com ajuste para 
a região lombar, devido ao longo período em posição sentada; todos os 
controles para ajuste do assento devem ser de fácil operação; motoristas 
grandes e pequenos devem ser capazes de entrar e sair facilmente do seu 
posto de trabalho.

O presente capítulo teve como objetivo detectar os desconfortos 
e insatisfações dos motoristas de ônibus urbanos com a poltrona que 
trabalham.

Metodologia

A pesquisa foi realizada de forma descritiva: realizou-se um estudo 
de caso em sete empresas de ônibus urbano na cidade de São Paulo, tendo 
sido entrevistados 147 motoristas de ônibus. Os motoristas responde-
ram a um questionário, com perguntas abertas. O objetivo foi avaliar 
e comparar possíveis insatisfações e desconfortos e caracterizar o perfi l 
dos motoristas, problemas de saúde e descrever as opiniões e sugestões 
dos motoristas com relação à poltrona.

Critério de inclusão e delimitação da população

O critério de escolha das empresas foi identifi car aquelas que fossem 
especifi camente de ônibus urbano e que estivessem estabelecidas de 
forma estratégica dentro do perímetro urbano da cidade de São Paulo, 
permitindo linhas de itinerários diferentes, que exigissem dos motoristas 
as mais diversas situações de trabalho.

As empresas juntas totalizavam um quadro de funcionários equi-
valente a 8.000 empregados. Foram entregues duzentos questionários, 
sendo divididos 28 questionários por empresa, obtendo o retorno de 
147 pesquisas, totalizando uma média de 21 questionários por em-
presa. O questionário continha perguntas abertas e foi entregue aos 
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motoristas para que o levassem para casa e respondessem de forma 
espontânea, sem necessidade de identifi cação, com o propósito de ob-
ter um aproveitamento maior da pesquisa, pois o entrevistado teria 
mais tempo para responder solicitando, se fosse o caso, a ajuda da 
família. Todos os motoristas que responderam estavam em atividade 
no momento da pesquisa e tiveram liberdade total para a disposição 
das respostas.

Critérios de exclusão

Exclusão dos motoristas

Para exclusão dos motoristas, usaram-se as seguintes considerações: 
motoristas que não quiseram responder ao questionário proposto, mo-
toristas que estavam afastados do serviço e motoristas que não estavam 
presentes no dia da entrega do questionário.

Exclusão das respostas

Para exclusão das respostas foram usados os seguintes critérios: 
perguntas respondidas de forma ilegível ou difíceis de interpretar, 
perguntas mal interpretadas pelo entrevistado e perguntas reavaliadas 
e desconsideradas no conteúdo da pesquisa.

Instrumentos utilizados para a pesquisa

Para caracterização da população estudada, foram feitas questões 
divididas em cinco grupos: questões pessoais do entrevistado, consi-
derando tempo de descanso, idade, grau de instrução, escolaridade, 
altura, peso e IMC, estado civil e tempo de trabalho; questões de saú-
de, considerando problemas lombares e varizes; questões da poltrona, 
considerando sugestões de melhorias e ou reclamações, incômodo, 
regulagens, revestimentos, postura, encosto de cabeça, apoia-braços, 
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acesso ao posto, apoio dos pés; questões sobre o cinto de segurança, 
considerando incômodo, usabilidade; estimativas de mudanças de 
marchas e aberturas de portas.

Limitações do estudo

As perguntas abertas foram para proporcionar possíveis sugestões 
ou queixas. A proposta foi levarem a pesquisa para casa, deixando-os 
livres e mais à vontade para responder, eliminando assim pressão nas 
decisões das respostas, pois o motorista poderia solicitar até ajuda dos 
familiares, considerando que por se tratar de pesquisa descritiva muitos 
teriam difi culdade no preenchimento.

Análise dos dados estatísticos

Os dados dos questionários, tanto as variáveis quantitativas como 
as qualitativas, foram organizadas em planilhas do Excel. Foram de-
terminadas medidas representativas tais como média, desvio padrão, 
valores máximos, mínimos e porcentagens. Essas medidas possibilita-
ram comparações com resultados de pesquisas semelhantes realizadas 
por outros pesquisadores.

Resultados e discussões

Dados respectivos à poltrona do motorista

Presença de encosto de cabeça nas poltronas

Dos entrevistados, 94,59% disseram que a poltrona não tem encosto 
de cabeça; 4,05% disseram ter encosto de cabeça. De acordo com o Con-
selho Nacional de Trânsito (Contran), Resolução no 14/98, os veículos 
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automotores produzidos a partir de primeiro de janeiro de 1999 devem 
ser dotados com encosto de cabeça como equipamento obrigatório, em 
todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos centrais. Pode-se 
observar que a maioria das poltronas não apresentou esse item, apesar 
de ser mencionado em lei.

Sugestões de melhorias da poltrona

Quando foi perguntado aos motoristas se tinham algumas sugestões 
para a poltrona que utilizavam, 85,14% (ou seja, a maioria) manifestou al-
gum tipo de sugestão ou reclamação, mostrando então o descontentamen-
to dos motoristas com as mesmas, e 14,19% não apresentaram sugestões. 
Essa questão permite analisar a insatisfação dos motoristas. Na tabela 32 
é possível verifi car as sugestões de melhorias feitas pelos entrevistados 
em ordem decrescente. Com esses resultados, pode-se concordar com 
Millies (1998) em que é comum encontrar estudos que considerem os 
assentos dos motoristas de ônibus como “pobres”, quanto à concepção 
e que não geram conforto, resultando em dores musculares e problemas 
lombares. Analisando a tarefa do motorista de ônibus, Peacock & Ka-
rwowski (1993), Park et al. (2000) e Saporta (2000) citam a existência de 
quatro critérios que defi nem um assento confortável para o motorista: o 
assento deve proporcionar ao motorista total visibilidade e alcance dos 
controles e instrumentos; o assento tem que acomodar todos os tipos e 
tamanhos de motoristas independentemente do modelo; o assento deve 
ser confortável por longos períodos, permitindo a alternância de pos-
tura, com tecidos que não absorvam o calor e com existência de ajustes 
lombares; o assento deve ser uma zona de segurança para o motorista.

Sobre os ajustes das poltronas, concorda-se com Grieco et al. (1997) 
e Occhipint et al. (1993), que disseram que os vários ajustes da cadeira 
devem ser feitos de forma fácil e prática pelo usuário. Segundo Kompier 
(1996) e Woodson et al. (1993), os postos de trabalho dos ônibus são em 
sua maioria desconfortáveis, infl exíveis e expostos a todos os elementos 
prejudiciais à saúde dos usuários, como calor, frio, poluição, ruídos etc.
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Tabela 32. Sugestões e queixas dos motoristas.

Presença de apoia-braços nas poltronas

Quando questionados a respeito da presença de apoia-braços na 
poltrona, uma porcentagem grande dos entrevistados, 72,30%, disse 
não haver necessidade dos mesmos; 22,30% disseram querer apoio para 
os braços; 5,41 % não responderam. Porém, Panero & Zelnick, 1993, 
constataram que os apoia-braços desempenham a função de aliviar o 
peso dos braços, ajudam a levantar-se e a sentar-se e também podem 
ser usados como descanso para os braços.

Uso de revestimento sobre a poltrona

Dos motoristas entrevistados, 77,70% (a maioria) reclamaram de o 
revestimento da poltrona provocar muita transpiração; 18,24% disseram 
não apresentar problemas de transpiração com a poltrona. Para aliviar 
o desconforto, 64,19% dos motoristas (mais da metade) colocam algum 
tipo de revestimento em cima da poltrona. Os motoristas acreditam que 
o uso desses revestimentos, além do alívio para com o desconforto da 
transpiração, os auxilia em outros fatores, como proteger a roupa contra 
poltronas sujas nas trocas de veículos, aliviar as dores e trazer sensação 
de conforto, conforme demonstra a fi gura 81.
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Dos revestimentos mais utilizados pelos motoristas, as preferên-
cias em ordem de prioridade são o revestimento em capa de pano, 
revestimentos de bolinhas de madeira e almofada, conforme a fi gura 
82. Entende-se então que a utilização de algum revestimento faz-se 
pela busca do conforto. Portanto, concorda-se com Pheasant (1986) 
que os materiais de revestimento devem ser porosos para permitirem 
a ventilação e ásperos para proporcionarem estabilidade. Segundo Iida 
et al. (1999), em uma pesquisa realizada com cadeiras de escritórios, o 
revestimento foi também um dos itens mais valorizados.

Figura 81. Motivos que levam os motoristas a usarem revestimentos sobre a poltrona.

Figura 82. Gráfi co demonstrativo dos tipos de revestimento mais usados pelos motoristas.
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Incômodo na poltrona

Sobre se existe algo que incomoda na poltrona, 47,97% dos motoristas 
entrevistados disse não haver nada que os incomoda na poltrona; 45,95% 
reclamaram que alguma parte da poltrona os incomoda. Portanto, concor-
da-se com Iida (1995), quando afi rma que condições ambientais desfavo-
ráveis podem tornar-se uma grande fonte de tensão na execução das tarefas 
em qualquer situação de trabalho. Pesquisas ergonômicas associam fatores 
fi siológicos, biomecânicos e de fadiga à sensação de desconforto (Zhang, 
1996, Helander & Zhang, 1997). Alguns autores têm considerado descon-
forto e dor como sinônimos, porém, a intensidade do desconforto tende 
a aumentar antes da ocorrência da dor, sugerindo que o desconforto seja 
mais sensível a pequenos graus de estímulos nocivos (Bates et al. 1989).

Acesso ao posto do motorista

Dos motoristas entrevistados, 52,03% reclamaram do acesso (sen-
tar/sair da poltrona) ser desconfortável, principalmente ao tratar-se 
de ônibus com motor dianteiro, enquanto 39,86% não se incomodam. 
Segundo Saporta (2000), o posto de trabalho do motorista de ônibus é 
menos importante durante o projeto que o salão dos passageiros, e ainda 
é comum que o projeto da cabine do motorista não seja desenvolvido 
sobre o seu ponto de vista, mas, sim, focando o layout para otimização 
das poltronas para passageiros.

Segundo Kompier (1996) e Woodson et al. (1993), os motoristas 
grandes e pequenos devem ser capazes de entrar e sair facilmente do 
seu posto de trabalho. Concordando com Panero & Zelnick (1984), 
recomenda-se que, em um posto de trabalho, ao se estabelecerem as 
dimensões, deve-se priorizar a passagem (relação quanto à altura e 
largura). É determinante considerar as dimensões dos usuários de por-
centagens maiores, pois são eles que terão problemas para passar e não 
os usuários de porcentagens menores. Quando se cruzou a altura dos 
entrevistados com a questão de se o ato de sentar/sair da poltrona é 
incômodo, constatou-se que os motoristas com até 1,56 m de altura 
não se queixam, mas o restante dos motoristas com alturas superiores 
apresentam muitas queixas, como mostra a tabela 32.
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Tabela 33. Relação faixa de altura e incômodo em sentar/sair do posto do motorista.

Trabalhar com os pés apoiados no chão

Em relação a trabalhar com os pés apoiados ou não no chão, 82,43% 
disseram trabalhar com os pés apoiados no chão; 8,78% disseram não 
trabalhar com os pés apoiados no chão. Os motoristas que alegaram 
não trabalhar com os pés apoiados no chão totalizaram 8,78% e, desse 
total, 46% disseram ser por falta de condições do banco.

Para conforto nos membros inferiores, os pés devem estar bem apoia-
dos sobre o solo e não deve haver compressão das coxas (Brasil, 2002). 
Segundo Panero & Zelnik (1993), o desenho de um assento procurará 
dividir o peso do corpo que suporta nas tuberosidades isquiáticas sobre 
uma superfície mais extensa.

Postura correta sentada

Em relação à postura, ou seja, se os motoristas acreditam estar sen-
tados corretamente enquanto trabalham, 58,11% acreditam que sentam 
corretamente e 33,78% não acreditam sentar na posição correta. De 
acordo com Iida (1990), o motorista, ao passar diversas horas na direção, 
não se permite muitas mudanças na postura, fi cando em uma posição 
quase fi xa no assento. A duração prolongada da tarefa produz fadiga 
muscular e leva à deterioração da atividade motora do organismo e ao 
aumento do tempo de reação.
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Conclusões

Com o presente estudo de caso, foi possível perceber a insatisfação e o 
desconforto dos motoristas de ônibus urbano nas empresas entrevistadas 
com relação à poltrona que utilizam diariamente em seu trabalho. Como 
prova da insatisfação, foi levantado que 85,14% dos entrevistados apre-
sentaram uma ou mais sugestões de melhorias na poltrona; 45,95% tinham 
algum tipo de reclamação a fazer; 56,76% disseram haver alguma dor que 
acreditavam ser por trabalharem sentados; 77,70% afi rmaram que as pol-
tronas fazem transpirar muito; 52,03% reclamaram que o ato de sentar/
levantar da poltrona é desconfortável; 61,49% queixaram-se de que o cinto 
de segurança é incômodo ou impede seus movimentos; 59,46% acreditaram 
que deveria haver alguma melhoria no cinto de segurança; 64,19% usam 
algum tipo de revestimento em cima da poltrona para auxiliar no conforto; 
65,54% gostariam que tais revestimentos já viessem no projeto da poltrona. 

Esses números revelam o descontentamento com relação ao produto. 
Se for considerada a árdua jornada, o estresse do trânsito congestionado, 
a difícil rotina com os passageiros revoltados com a superlotação, a alta 
temperatura do ambiente, o ruído altíssimo do motor, vibração etc., tudo 
isso somado com altas horas sentados em poltronas muitas vezes des-
confortáveis, com as regulagens emperradas e muita transpiração, entre 
outros fatores, o conjunto torna a jornada do condutor uma tarefa difícil.

Sugestões

Como sugestões de melhoria no posto de trabalho do motorista de 
ônibus devemos prestar atenção a alguns fatores: 

•  poltronas com melhores regulagens e acionamentos mais rápidos, 
que não emperrem com facilidade, já existentes e usadas normal-
mente nos ônibus rodoviários (porém, de custo mais elevado); 

•  revestimentos que permitam uma melhor ventilação, absorção 
do suor; 

•  melhorias no acesso ao posto do motorista, difi cultado normal-
mente pela presença do motor, quando se trata de motor dianteiro;

•  existência de apoia–braços e apoia–cabeças nas poltronas.
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