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RESUMO

Este projeto tem um caráter de Design Social por ter realizado uma pesquisa com um grupo de trabalhadores que merecem a atenção do 
profissional designer. Esse grupo de 06 mulheres e 01 homem trabalha com a extração da massa do caranguejo, que é uma atividade econômica 
realizada em São Caetano de Odivelas – Pará. A extração da massa de caranguejo é feita de maneira artesanal com o uso pinça feita de talher. O 
problema para o cumprimento da tarefa é a inadequação da pinça para a realização da atividade. Com o objetivo de realizar um levantamento de 
dados a respeito do processo de extração da massa de caranguejo, para, posteriormente, desenvolver um produto que auxilie no processo de 
manipulação da referida massa, o presente projeto foi dividido em duas etapas: a) levantamento dos constrangimentos ergonômicos e b) 
elaboração de um instrumento extrator da massa de caranguejo. Para o cumprimento da etapa “a” do objetivo foram adaptados os métodos de 
Munari (2015) e Baxter (2000), criando assim, uma metodologia constituída de 4 etapas: planejamento, geração de ideias, detalhamento e 
solução final.  Apenas a etapa de planejamento foi realizada nesta fase do projeto. Para o levantamento dos sintomas musculoesqueléticos foi 
usado o Diagrama de Corlett e Manenica. Os resultados apontam que a maioria dos participantes (42,9%) têm entre 35 e 39 anos; 43% trabalha 
há mais de 10 anos, com uma carga de trabalho diário de 4 a 6 horas. Em relação à atividade, 43% respondeu que o peito do crustáceo é a parte 
mais difícil para se retirar a massa e 71% respondeu como excelente o aproveitamento da retirada da massa. Em relação aos sintomas 
musculoesquelético, as respostas em relação aos seguimentos corporais foi 43% de dor com intensidade 3 no pescoço e 29% com intensidade 7 
(extremamente desconfortável) no dorso inferior. Em relação ao esforço no uso do equipamento utilizado (pinça), 14% respondeu excelente e 
86%, bom. Porém, foi observado que 6 participantes (mulheres) sofrem de sintomas musculoesqueléticos devido à má postura durante a 
realização do trabalho de manipulação e 1 participante (homem) não apresenta desconforto musculoesquelético. A maioria dos participantes 
alegou que o equipamento utilizado é excelente (57%) ou bom (43%). De acordo com os resultados, foi verificado que a sensação de incômodo é 
menor para os manipuladores que desenvolvem essa função há mais tempo, assim como para os que têm jornadas diárias mais extensas. O 
participante masculino também apresentou menos desconforto na realização da atividade. Esses dados apontam que, provavelmente, os 
manipuladores tenham se adaptado ao posto de trabalho e não reconhecem os prejuízos causados à sua saúde e a configuração inadequada, do 
ponto de vista ergonômico, do equipamento utilizado e do posto de trabalho. Os resultados da primeira fase do projeto indicam que o produto 
criado deve ser de fácil compreensão e manuseio, por causa do baixo nível de escolaridade dos manipuladores, e com um valor de custo baixo, 
devido à renda. Além disso, o produto deve atender às necessidades dos manipuladores, adequando-se à atividade e à antropometria dos 
catadores em diferentes faixas etárias.
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