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RESUMO 1	  
 2	  
 3	  

A embalagem é a interface mais utilizada no cotidiano das pessoas. No entanto, muitas 4	  
delas apresentam problemas de usabilidade e segurança fazendo com que o seu design 5	  
proporcione ao usuário falta de segurança, conforto, eficiência e satisfação estética. 6	  
Particularmente, a dificuldade na abertura da embalagem pode provocar desperdício e até 7	  
a inutilização do produto. Os estudos relacionados a mensuração da satisfação do 8	  
usuário de embalagens PET de refrigerante ainda são escassos, principalmente quando 9	  
relacionados ao desempenho real do usuário no momento da abertura das tampas 10	  
roscadas. Embora existam técnicas de usabilidade que avaliam a experiência do usuário 11	  
através do processo de concepção e avaliação de produtos de consumo, nem sempre o 12	  
pesquisador tem o conhecimento de fato se a experiência relatada pelo usuário no 13	  
momento da pesquisa condiz plenamente com a experiência real sentida pelo usuário. 14	  
Este estudo realizou uma avaliação de usabilidade de uma amostra de usuários durante a 15	  
manipulação manual de embalagens PET de refrigerante através da comparação entre a 16	  
experiência relatada pelo usuário e a experiência real sentida mensuradas através das 17	  
técnicas de análise de usabilidade, rastreamento ocular, eletroencefalografia e 18	  
termografia. No estudo de usabilidade foi solicitado aos voluntários que abrissem duas 19	  
garrafas PET de refrigerantes e preenchessem um questionário de avaliação de 20	  
usabilidade para relatar o nível de satisfação no manuseio do produto. Este experimento 21	  
obteve a experiência relatada pelos usuários a ser comparada com as demais 22	  
ferramentas que visavam obter a experiência sentida pelos usuários. O rastreamento 23	  
ocular objetivou analisar o foco de atenção visual dos voluntários para identificar qual 24	  
seria a sua embalagem preferida numa amostra de duas garrafas PET e se este resultado 25	  
seria compatível com os obtidos nos demais experimentos. Com o auxílio da 26	  
Neuroergonomia, a ferramenta de EEG foi aplicada no estudo das atividades elétricas do 27	  
cérebro dos voluntários durante o tempo da apresentação das garrafas PET associada ao 28	  
comando de fixar o olhar para a garrafa que o voluntário gostou e não gostou. Foi 29	  
utilizado o software sLORETA para a análise dos dados. A termografia objetivou a 30	  
captação de imagens de calor irradiado de partes do corpo dos voluntários para associá- 31	  
las a eventuais excitações emocionais durante o manuseio do produto. Os resultados 32	  
demonstraram que da mesma forma que é possível analisar a experiência relatada pelos 33	  
usuários através da usabilidade, é possível analisar a experiência sentida através das 34	  
técnicas de rastreamento ocular, EEG e termografia. Também foir comprovado que estas 35	  
ferramentas demonstraram ser eficazes para mensurar a satisfação (experiência sentida) 36	  
dos usuários no manuseio de produtos de consumo. 37	  
 38	  
Palavras-chave: ergonomia, usabilidade, neuroergonomia, EEG, rastreamento ocular, 39	  

termografia digital 40	  

 41	  
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ABSTRACT 1	  
 2	  

 3	  
Packaging is the most widely used interface in daily life. However, many of them have 4	  
problems of usability and safety causing the design provides the user with lack of safety, 5	  
comfort, efficiency and aesthetic satisfaction. Particularly, the difficulty in opening the 6	  
package may lead to waste and destruction of the product. Studies related to 7	  
measurement of PET packaging user satisfaction soda are still scarce, especially when 8	  
related to the actual performance of the user at the opening of the screw caps. Although 9	  
there are usability techniques that evaluate the user experience through the process of 10	  
design and evaluation of consumer products, not always the researcher has the 11	  
knowledge if the experience reported by the user at time of search matches fully with the 12	  
actual experience felt by user. This study conducted a usability evaluation of a sample of 13	  
users during manual handling of soda PET packaging by comparing the user-reported 14	  
experience and the actual experience felt measured through usability analysis techniques, 15	  
eye tracking, electroencephalograph and thermography. In the study of usability were 16	  
asked to volunteer that opened two PET soft drink bottles and complete a usability 17	  
evaluation questionnaire to report their level of satisfaction in product handling. This 18	  
experiment got the experience reported by users to be compared with other tools aimed at 19	  
getting the experience felt by users. The eye-tracking aimed to analyze the focus of visual 20	  
attention of volunteers to identify what would be your preferred packaging a sample of two 21	  
bottles PET and this outcome would be consistent with those obtained in other 22	  
experiments. Supported by Neuroergonomics, EEG was applied in the study of the 23	  
electrical activity of the brain of the volunteers during the PET bottles of presentation time 24	  
associated with the command to set the look for the bottle that voluntary liked and disliked. 25	  
The software sLORETA was used for data analysis. Thermography aimed to capture 26	  
images from the volunteers radiated heat body parts to associate them with any emotional 27	  
excitement while handling the product. The results showed that in the same way that you 28	  
can analyze the experience reported by users through the usability, you can analyze the 29	  
experience felt through the eye-tracking techniques, EEG and thermography. Also proved 30	  
that these tools have proven to be effective to measure users’ satisfaction (felt experience) 31	  
in handling consumer products. 32	  

 33	  
Keywords: ergonomics, usability, neuroergonomics, EEG, eye tracking, thermography. 34	  
 35	  

 36	  
 37	  
 38	  
 39	  
 40	  
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Em termos de funcionamento, o ser humano pode ser comparado 

como uma máquina extraordinária, que atua através de sistemas complexos 

biomecânicos e realiza diversas atividades motoras.  

 Para isto, o ser humano necessita garantir a eficiência, a satisfação e 

a segurança em suas relações com o uso de objetos/produtos e sistemas de 

trabalho. Esta condição quando não cumprida pode afetar o desempenho 

biomecânico das Atividades da Vida Diária (AVD) e prejudicar grupos de 

usuários.  

 No caso do uso de produtos, as interfaces mais utilizadas no cotidiano 

das pessoas são as embalagens. Entretanto, apesar delas cumprirem seu 

papel principal de acondicionar e transportar os produtos, infelizmente, 

muitas embalagens não cumprem com os aspectos relacionados a 

usabilidade e segurança. Por este motivo o design de embalagem deve 

proporcionar ao usuário segurança, conforto, eficiência e satisfação estética, 

além disso, a capacidade do usuário deve ser levada em consideração 

principalmente em relação a usabilidade e a acessibilidade ao abrir o produto. 

Esta questão quando relacionada ao público idosos e crianças deve oferecer 

ao usuário o acesso ao produto de maneira mais fácil. 

 Neste caso, os problemas de interface prejudicam os usuários com a 

ocorrência de acidentes pelo dimensionamento inadequado das demandas 

de força durante a manipulação de embalagens de produtos (Razza e 

Paschoarelli, 2009, Paschoarelli e Menezes, 2009). Desta maneira, os 

indivíduos considerados tanto fortes como fracos podem ser prejudicados no 

desempenho motor da realização desta tarefa. Além disso, a dificuldade de 

abertura da embalagem pode provocar desperdício e até a inutilização do 

produto. 

 Em relação as embalagens de vidro de conserva, alguns estudos já 

investigaram a aplicação de forças e torque relacionadas ao gênero e idade 

(Yoxall et al., 2006; Yoxall, Janson, 2008; Silva et al., 2013), bem como já 

registraram como os usuários tentaram lidar com a dificuldade de abertura 
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utilizando ferramentas inadequadas (Silva et al., 2010) ou sem a necessidade 

de instrumentos (IMRHAN, 1994). 

Desta maneira, os estudos relacionados a mensuração da satisfação 

do usuário de embalagens PET de refrigerante ainda são escassos, 

principalmente quando relacionados ao desempenho real do usuário no 

momento da abertura das tampas roscadas. Cumpre explicitar que no estudo 

de Silva (2012), foi realizada uma avaliação da influência do design na 

aplicação de forças manuais empregadas durante o processo de abertura de 

embalagens PET para refrigerantes. Assim, utilizaremos esta pesquisa como 

referência neste estudo.  

 Tanto as questões biomecânicas como o desempenho do usuário 

contribuem para uma boa usabilidade do produto. Soares e Falcão (2013) 

afirmam que a usabilidade considera a qualidade de produtos e sistemas 

através da análise da interação humano-tarefa-produto. Além disto, Bevan 

(1995) comenta que o processo de usabilidade define a facilidade de uso do 

produto e a aceitabilidade de um determinado sistema para um determinado 

público de certa região. A facilidade do uso está relacionada a satisfação e o 

próprio uso do produto, já a aceitabilidade atinge a maneira pela qual o 

usuário utiliza o produto. 

 Os autores explicam que mesmo a usabilidade sendo uma ferramenta 

utilizada para melhorar o desenvolvimento de produtos e interfaces, ela ainda 

não é o suficiente para otimizar a interface humano-produto. Por outro lado, 

alguns estudos investigaram fatores subjetivos tais como prazer, 

percepção/emoção do usuário de produtos. Estes estudos tiveram o interesse 

em analisar a relação do usuário com o produto, pois em muitos casos 

mesmo que o indivíduo saiba utilizar tal produto, ele simplesmente pode optar 

por não querer possuí-lo. 

 Nesta circunstância, Han et al. (2001) e Helander e Tham (2003) 

discutem sobre a possibilidade de inserir no conceito de usabilidade uma 

avaliação do usuário relacionada aos aspectos hedônicos, ou seja, quanto 

aos aspectos do comportamento do indivíduo relacionados a emoção e a 

experiência no uso dos produtos. 
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 Tullis e Albert (2008) explicam que a usabilidade utiliza métricas para a 

mensuração da experiência do usuário através do processo de concepção e 

avaliação que auxilia na identificação de possíveis problemas de usabilidade. 

Além disso, algumas medidas são adotadas para facilitar a análise e a 

realização de testes de usabilidade, como por exemplo o uso de modelos de 

usabilidade. Porém, nem sempre o pesquisador tem o conhecimento de fato 

se a experiência relatada pelo usuário no momento da pesquisa condiz 

plenamente com a experiência real sentida pelo usuário. A diferença entre o 

que é relatado e, de fato, sentido torna-se uma icógnita para o pesquisador. 

 Neste sentido, pesquisas sobre a compreensão do comportamento do 

usuário com o produto estão sendo realizadas e estão utilizando diversas 

tecnologias como, por exemplo, a de Rastreamento Ocular (RO). Redwood 

(2011) utilizou esta ferramenta para analisar se o que o comportamento que o 

usuário diz ter ou fazer é semelhante ao que eles estão fazendo no momento 

da pesquisa. Contudo, esta tecnologia infelizmente não pode constatar o real 

comportamento do dia a dia dos usuários, que muitas vezes é diferente do 

momento da realização de um teste. Utilizaremos o RO como parte da nossa 

pesquisa. 

 Outra área de pesquisa que abordaremos é a da neurociência. Este 

campo de pesquisa objetiva analisar e compreender o comportamento 

humano (Khushaba et al., 2013) que na sua relação com a satisfação do 

usuário durante o uso de produtos. Os pesquisadores estão utilizando o 

sistema de medidas desempenhadas pelo Eletroencefalograma (EEG) que 

analisa a experiência do usuário de acordo com o registro dos sinais elétricos 

produzidos pelos neurônios, que por sua vez são captados por sensores 

dispostos ao longo do escalpo dos usuários. Os dados da atividade elétrica 

detectada são registrados e armazenados por um computador através da 

Interface Cérebro Computador (ICC) simplificada através de um dispositivo 

de hardware wireless. 

 Com isto, os estudos da ergonomia associados com a neurociência 

deram origem a neuroergonomia que estuda o cérebro e o seu 

comportamento nas diversas atividades do trabalho (Parasuraman, 2003; 



	  

21	   	  

Parasuraman & Rizzo, 2007). Esta área permite analisar a cognição e o 

comportamento humano em diversos locais de atividades.  

 De acordo com Kirkland (2012), a neurociência, associada com a 

ciência cognitiva, deram origem ao campo de pesquisa do Neurodesign que  

estuda a experiência do usuário a partir das atividades cerebrais e torna 

possível explicar se tal experiência é satisfatória ou não para determinado 

indivíduo considerando as questões de uso, desempenho e funcionalidade.  

 Mais uma área de pesquisa bastante contemporânea é a área da 

Termografia por Infravermelho (TI). No estudo de Jenkins, Brown e Rutterford 

(2009), foi realizada uma comparação das técnicas de Termografia e 

Eletroencefalografia na mensuração subjetiva da experiência afetiva para 

analisar a interação do usuário através da simulação do uso do produto. No 

caso em especial da termografia, os autores afirmaram que esta técnica tem 

o potencial de mensuração de atividades cognitivas e mudanças de estados 

afetivos durante a interação usuário-produto. Por conta desta afirmação, 

também utilizaremos a TI para investigar a interação usuário-produto. 

 Para o estudo em questão, esta pesquisa se justifica em utilizar o 

equipamento de Eletroencefalograma NeuroUP, em parceria com o Grupo de 

Pesquisa em Neurodinâmica da Universidade Federal de Pernambuco, para 

analisar a atividade elétrica cerebral de usuários de embalagens PET de 

refrigerante. Assim como também será utilizado o equipamento de 

rastreamento ocular pra entender onde a atenção do usuário ficou focada nas 

imagens das embalagens estudada. Adicionalmente, será utilizado o 

equipamento de termografia digital que avalia a temperatura cutânea e 

investiga a atividade metabólica de uma amostra de usuários de ambos os 

gêneros durante a manipulação manual das embalagens. 

 

1.1 Objetivos da pesquisa 
 
Objetivo Geral 
 

O objetivo geral desta pesquisa é realizar uma avaliação de 

usabilidade de uma amostra de usuários durante a manipulação manual de 
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embalagens PET de refrigerante através da comparação entre a experiência 

relatada pelo usuário e a experiência real sentida mensuradas através das 

técnicas de rastreamento ocular, eletroencefalografia e termografia.  

 
Objetivos Específicos 
 

-‐ Realizar uma revisão de literatura com o estado-da-arte nas áreas de 

avaliação de satisfação, Rastreamento ocular, neuroergonomia e 

termografia por infravermelho. 

-‐ Avaliar a satisfação do usuário de refrigerantes através da avaliação 

de usabilidade (experiência relatada dos usuários) usando a escala de 

Likert. 

-‐ Analisar a satisfação do usuário através da seleção visual da 

embalagem de refrigerantes (experiência sentida dos usuários) usando 

o Rastreador ocular. 

-‐ Analisar a satisfação do usuário através da atividade elétrica cerebral 

(experiência sentida dos usuários) usando o EEG.  

-‐ Analisar a satisfação do usuário através da atividade metabólica 

registrada (experiência sentida dos usuários) em imagens térmicas 

usando a termografia.  

-‐ Comparar os resultados da análise de satisfação de usabilidade 

(experiência relatada pelos usuários) com os resultados da análise de 

satisfação registrada por EEG e termografia (experiência sentida dos 

usuários). 

 

1.2 Hipótese 

Este projeto de pesquisa propõe as seguintes hipóteses:  

 
Hipótese 1 – A experiência relatada pelos usuários de embalagens PET de 

refrigerantes pode ser analisada através da satisfação obtida 

pela escala de Likert (avaliação de usabilidade) e comparada 

com as experiências sentidas pelos usuários (rastreamento 

ocular, EEG e termografia). 
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Hipótese 2 – A análise dos resultados obtidos pelas técnicas de rastreamento 

ocular, EEG e termografia são eficazes para mensurar a 

satisfação (experiência sentida) dos usuários de embalagens 

PET de refrigerante. 

 

1.3 Justificativa 
  

É de longa data o interesse dos pesquisadores investigarem a 

interação do usuário de produtos. Os trabalhos dessa área procuram 

compreender o processo de satisfação das pessoas a partir da experiência 

emocional no uso de produtos, pois a experiência relatada pelo usuário no 

momento do experimento pode ser contrária a experiência real sentida pelo 

usuário. 

 Para isso, existem diversas técnicas de avaliação que têm o objetivo 

de mensurar as respostas positivas e negativas dos usuários, como por 

exemplo o uso de questionários e entrevistas. Entretanto, estas técnicas não 

tem sido eficazes para avaliar o comportamento da vida real das pessoas, 

pois a maioria desses estudos são realizados em laboratórios e seus 

resultados são analisados de acordo com a subjetividade das respostas 

emocionais relatadas pelos usuários. 

 Nesta perspectiva, as pesquisas em design devem ir além das 

interpretações subjetivas sobre o design e a emoção e explorarem o uso de 

novas ferramentas e métodos de avaliação da experiência humana. Sendo 

assim, a experiência sentida do usuário tem sido estudada através da técnica 

de Eletroencefalografia, Eye tracking e mudanças na temperatura corporal 

como no caso da Termografia Infravermelha.  

 Desta maneira o uso destas ferramentas permitem ao pesquisador 

acesso a dados mais fidedignos em relação a percepção da experiência do 

indivíduo e como é desenvolvida a interpretação de seus sentimentos. Já as 

técnicas de formato convencional oferecem dados subjetivos e ainda não 

possuem capacidade de captar a dinâmica da experiência em tempo real 

sentida pelo usuário. 
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1.4 Metodologia da pesquisa 

 

A metodologia da presente pesquisa é de caráter quantitativo, 

composto de um estudo de campo, inicialmente composto por 20 sujeitos, 

todos adultos, brasileiros, de diferentes faixas etárias e estudantes de nível 

superior. Cumpre chamar a atenção que, embora a amostra inicial fosse 

formada por 20 sujeitos, por conta das particularidades dos estudos, foram 

utilizados 12 participantes para o estudo da usabilidade (8 do gênero 

feminino e 4 masculino), 7 para o estudo do EEG (5 do gênero feminino e 2 

masculino) e 11 para a termografia por infravermelho (7 do gênero feminino e 

4 masculino).  

A seleção da amostra possuiu como critérios de inclusão indivíduos 

com relato de nenhuma condição patológica dos membros superiores 

registrada no ano anterior e os critérios de exclusão foram indivíduos com 

relato de condição patológica dos membros superiores registrada no ano 

anterior. Este critério de exclusão é justificado uma vez que, para este 

estudo,  não se pode manipular o produto a ser avaliado com limitações nos 

membros superiores. 

 De acordo com Miles e Huberman (1994), a abordagem quantitativa é 

proposta por ser uma excelente opção para o conhecimento de uma nova 

área e desenvolvimento de hipóteses. Quando o projeto se aproxima da 

conclusão um número maior de participantes é necessário para identificar 

algumas questões relevantes (Tullis & Albert, 2008). Nielsen (2006) 

recomenda um número de 20 participantes em estudos quantitativos. 

 Faulkner (2003), com base em um grande número de estudos, afirma 

que o número de 5 participantes revela apenas 55% dos problemas ou talvez 

menos, mas não condena a sua utilização na avaliação da usabilidade, 

apenas deixa claro para o avaliador a confiabilidade dos dados. O autor 

apresenta na Tabela 1 a seguir uma referência sobre a variabilidade do 

número de participantes, com a percentagem de descobertas dos problemas 

de usabilidade que um estudo pode alcançar.  
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Tabela 1 – Percentagem total de problemas de usabilidade encontrados em uma 

análise de amostras 100. 

N° Usuários % mínima encontrada % média encontrada SD SE 

5 55 85.55 9.2957 .9295 
10 82 94.686 3.2187 .3218 
15 90 97.050 2.1207 .2121 
20 95 98.4 1.6080 .1608 
30 97 99.0 1.1343 .1464 
40 98 99.6 0.8141 .1051 
50 98 100 0 0 

Fonte: Faulkner (2003) 

Portanto, a partir destes dados, selecionamos inicialmente 20 

participantes que corresponderia a uma média de 98,4% para a realização da 

avaliação de usabilidade. No entanto, conforme mencionado anteriormente, 

cada estudo teve particularidades que impediram a utilização deste número. 

As particularidades serão devidamente explicadas na metodologia adotada 

por cada estudo apresentada na parte II, Capítulos 6, 7, 8 e 9. 

 A primeira etapa do experimento foi baseada no estudo de Silva 

(2012). Neste estudo, o autor avaliou o nível de dificuldade de abertura de 

cinco tipos de embalagens plásticas de refrigerante. Para isto foi utilizada a 

escala de Likert para avaliar a nível de satisfação dos usuários. Os resultados 

desta pesquisa indicaram que a embalagem representada pela Figura 1a foi 

considerada difícil e a Figura 1b foi considerada fácil de abrir.  
 

Figura 1. Embalagens plásticas consideradas difícil (a) e fácil (b) de abrir 

 
1a   1b 

 Fonte: Silva (2012).  
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Assim, para a primeira etapa da presente pesquisa, foi solicitado a 20 

usuários para abrirem a tampa dos dois modelos de embalagens de 

refrigerante (Figura 1a e b). Em seguida, foi realizada uma avaliação de 

usabilidade para analisar o nível de satisfação dos usuário quanto ao nível de 

dificuldade de abertura das embalagens de garrafas PET baseada na escala 

de Likert de Tullis e Albert (2008). 

A escolha desta escala possibilita a análise da satisfação dos usuários 

em relação a abertura dos dois modelos de refrigerante. Ela possui um item 

típico que corresponde a uma afirmação na qual os entrevistados avaliam o 

seu nível de concordância. A afirmação pode ser positiva ou negativa, e para 

tal os cinco pontos possuem as seguintes opções: muito satisfeito, satisfeito, 

nem muito nem pouco satisfeito, Insatisfeito e muito insatisfeito.  

 Desta maneira, esta escala proporcionará aos participantes 

expressarem sua satisfação em graus de concordância com uma afirmação 

ou em discordância com uma negação, permitindo comparar e definir qual a 

embalagem apresentará maior e menor dificuldade de uso.  

Na segunda etapa do experimento, o registro da atividade elétrica 

cerebral com o eletroencefalograma foi realizado no mesmo momento da 

captação do rastreamento ocular (Eye Tracking) no Laboratório de 

Neurociência Aplicada (NeuroLab) com 12 participantes.  

Na terceira etapa foi realizado o experimento com a técnica de 

termografia com 11 participantes no Laboratório de Ergonomia e Tecnologias 

Emergentes (ErgoTE).  

Os resultados das etapas do experimento foram analisados a partir 

dos softwares correspondentes a cada técnica e comparados entre si com a 

análise de usabilidade. 
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1.5 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação segue os padrões e normas propostas pelo Programa de 

Pós-graduação em Design da Universidade Federal de Pernambuco, 

(PPD/UFPE). Sendo assim, a estrutura geral desta pesquisa foi estruturada 

em três partes descritas a seguir. 

 

• Parte I – Fundamentação teórica é onde estão localizados os 

capítulos 2, 3, 4 e 5. Esta parte tem como papel conceituar a temática 

e descrever a importância do estudo a partir de uma revisão da 

literatura. Os conhecimentos descritos desta parte serviram como 

estrutura de suporte para as partes II e III adiante.  

• Parte II – Estudos de campo, inclue o capítulo 6, 7, 8 e 9 que 

descreve os experimentos referentes as análises de usabilidade, 

eletroencefalografia e termografia com usuários de garrafas PET de 

refrigerantes. É interessante destacar que os resultados das análises 

são discutidos e descritos neste capítulo. 

• Parte III – Recomendações e considerações finais, inclui o capítulo  

10 que utiliza todo o conteúdo construído e analisado para formular as 

conclusões e recomendações para futuros trabalhos. 

Para isto, foi necessário dividir o estudo em capítulos que serão 

apresentados a seguir. 

 

Parte I - Fundamentação teórica 

• Capítulo 1, Na introdução é encontrada a contextualização e definição 

do problema desta pesquisa. Os objetivos deste trabalho são 

identificados e o escopo é descrito. Da mesma maneira, as hipóteses, 

a justificativa, a metodologia e estrutura são apresentados. 

• Capítulo 2 fornece um levantamento da revisão da literatura 

envolvendo os aspectos relacionados aos aspectos de uso e 

manipulação de produtos manuais; ao design e usabilidade da 
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manipulação de embalagens; ao design emocional e técnicas de 

avaliação emocional na manipulação de embalagens.  

• Capítulo 3 identifica os métodos de avaliação de produtos e a 

satisfação dos usuários. 

• Capítulo 4 aborda os conhecimentos e aplicações da neuroergonomia 

e suas ferramentas na avaliação da satisfação do usuário de produtos 

a partir da análise dos aspectos emocionais. 

• Capítulo 5 trata sobre a aplicação da técnica da termografia 

infravermelha na avaliação da satisfação do usuário de produtos a 

partir do estudo de imagens térmicas relacionadas a emoção do 

indivíduo. 
 

Parte II – Estudos de campo 

• Capítulo 6, 7, 8 e 9 têm o objetivo de realizar uma análise sobre a 

aplicação do experimento sobre a satisfação do usuário no manuseio 

das tampas das embalagens de refrigerantes. Foram relatados os 

procedimentos da investigação a partir da seleção dos participantes, 

das embalagens PET de refrigerante e das técnicas de rastreamoento 

ocular, eletroencefalografia e termografia. Além disto, os resultados, 

comentários e lições aprendidas das investigações foram descritos. 

Parte III – Recomendações e considerações finais 

• Capítulo 10 faz uma revisão dos problemas que foram apresentados e 

consequentes soluções encontradas na pesquisa, de acordo com as 

conclusões, propõe recomendações para futuros trabalhos.  
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Capítulo 2 - PRODUTOS MANUAIS E OS SEUS ASPECTOS DE 
USO 
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2.1 Caracterização de produtos manuais 

O ser humano desde a antiguidade procurou adaptar utensílios para 

melhorar as suas atividades e fortalecer a sua sobrevivência. Nos dias de 

hoje, o humano moderno está cada vez mais preocupado em suprir suas 

necessidades, que em muitas vezes estão relacionadas ao desejo pelo uso 

de objetos, ou melhor dizendo, o uso de produtos de consumo.  

Neste sentido, Bürdek (2006) comenta sobre a vantagem do uso de 

produtos que está no poder de comunicação com as pessoas através de sua 

utilização. Além disso, o uso de produtos pode inserir o humano em 

determinado grupo social e classificá-lo numa situação social.  

Portanto, estes produtos podem ser de grande utilidade na vida do ser 

humano e ainda pode colaborar de acordo com a sua operacionalidade. Em 

outras palavras, para que o produto funcione devidamente, o usuário deve 

saber manipulá-lo ou usá-lo adequadamente (GOMES, 2006). 

Sendo assim, a manipulação de produtos é realizada através dos 

movimentos das partes do corpo do usuário, como por exemplo as mãos e os 

dedos, podendo ser de modo manual, semi-automático ou automático. 

No caso de produtos manuais, os fatores como o manuseio e 

acionamento são importantes para promover a segurança, conforto, eficácia 

e satisfação do usuário. 

 

2.1.1 Formas de manipulação manual de produtos  

De acordo com Cushman e Rosenberg (1991), a mão humana é uma 

estrutura altamente sofisticada que tem a capacidade de realizar 

manipulações com o poder de precisão como também pode desempenhar 

grandes forças.  

A aplicação de forças e as formas de preensão são fatores de 

influência para as formas de manipulação manual de produtos e ainda podem 

interferir nas condições dos usuários de instrumentos manuais.  
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Para tanto, o estudo sobre a interface da mão-produto faz-se 

extremamente necessária para a compreensão da manipulação manual de 

produtos e ainda pode auxiliar na prevenção de problemas relacionados a 

usabilidade. 

Napier (1956) foi um dos primeiros estudiosos sobre as formas de 

manipulação das mãos e classificou as preensões das seguintes formas: as 

preensões de força, preensões palmares e as preensões de precisão que são 

as preensões digitais. As preensões de força são desempenhadas quando há 

o envolvimento de todos os dedos pressionados contra a região palmar da 

mão. No caso das pegas de pinça, o movimento realizado é o de oposição do 

polegar aos demais dedos.  

Kapandji (1987) também contribuiu para o estudo das preensões e 

atribuiu a seguintes classificação aos tipos de preensão: preensões puras, 

tais como preensão palmar, preensão digital, preensão centrada, preensões 

com peso que são ajudadas pela força gravitacional; preensões-ações, como 

no caso de preensão relacionada a movimentos (Figura 2). 

Figura 2. Tipos de preensão 

 
Fonte: Adaptado de Kapandji (1987) por Razza e Paschoarelli (2009). 
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Sendo assim, diversos fatores podem interferir na manipulação de 

produtos, tais como, tamanho, forma, textura, peso, entre outros. Contudo, o 

fator mais importante é o nível de precisão e/ou força da atividade 

Desta maneira, Cushman e Rosenberg (1991) classificaram as 

posições da pega como preênseis e não-preênseis. A pega preênsil se refere 

a um objeto quando é seguro pelo menos parcialmente dentro da palma da 

mão e todas as outras pegas (p.ex., aquelas usadas para abrir e levantar) 

são pegas não-preênseis, ambas representadas na Figura 3, a seguir: 

Figura 3. Dez relações mão-objeto e pegas usadas em ferramentas de manuseio e 

outros objetos comuns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cushman e Rosenberg (1991). 

 

As seguintes relações mão-objeto e tipos de pegas são mostradas na 

Figura 4:  

 
(1)   Toque dos dedos 

(2)   Toque da palma 

(3)   Pega palmar dos dedos (pega gancho)  

(4)   Pega ponta do dedo-polegar (pega de extremidade)  

(5)   Pega palmar dedo-polegar (pega de pressão) 

(6)   Pega lado do dedo indicador-polegar (pega lateral)  

(7)   Pega polegar e dois dedos (pega de escrever)  



	  

33	   	  

(8)   Incluso ponta dos dedos-polegar (pega de disco)  

(9)   Incluso palma-dedo   

(10) Pega de força. 

Estas formas de preensão são empregadas no manuseio de pequenos 

objetos e em alguns momentos com o auxílio do movimento de torque. As 

posições de pegas mais utilizadas são a as pegas de extremidade, pega de 

pressão, pega lateral e pega de força (Figura 4).  

A pega de extremidade é classificada como não-prênsil e utiliza a 

ponta do polegar e a ponta de um dedo. Esta pega é usada para apanhar e 

manipular pequenos objetos, mas aplicando uma força rotacional para um 

objeto enquanto se usa a pega é algumas vezes difícil. Já no caso da pega 

de pressão, o objeto é manipulado com o apoio do polegar e um dedo e pode 

utilizar forças rotacionais pequenas para segurar um objeto.  

Outro tipo de posição é a pega lateral que é de transição para 

manipulações que exigem forças intermediárias e posicionamento de 

precisão moderada. A pega de força é uma pega do tipo prênsil que permite 

a aplicação de uma força completa do pulso e da parte superior do braço 

(CUSHMAN E ROSENBERG, 1991).  

Figura 4. Forças e torques que podem ser aplicados com o manuseio da mão 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Cushman e Rosemberg (1991).  
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A força da pega varia em função da envergadura da pega. Neste 

sentido, no caso da força da pega de pressão, a sua medida diminui 

consideravelmente quando a envergadura da pega é menor que 2.5 cm ou 

maior que 7.5 cm (EASTMAN KODAK COMPANY, 1986). 

O mesmo autor afirma ainda que a força máxima da pega de pressão 

tende a ser aproximadamente 25% da força da pega de força máxima de 

uma pessoa. De acordo com Champney (1979), as medidas da pega de força 

em adultos saudáveis varia de 192 N para uma mulher do 5o. percentil para 

729 N para um homem do 95o. percentil. 

A Figura 5, a seguir, ilustra as várias forças e torques que podem ser 

aplicados para a manipulação enquanto se usa a pega de força. Os 

movimentos excessivos de pronação e supinação do antebraço em qualquer 

direção combinados com o pico da força de execução na pega deve ser 

evitado para minimizar o risco de danos à mão e pulso. Assim, a forma física 

do produto (incluindo o manuseio e a orientação de manuseio adequado) 

devem induzir o usuário a segurá-lo corretamente. 

Figura 5. Padrões de preensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kapandji (2007).  
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A pega selecionada para segurar ou manipular um produto depende de 

alguns fatores, tais como a sua intenção de uso e a força e tamanho da mão 

do usuário. No caso dos movimentos manuais realizados com a ação do 

torque, Razza (2007) categorizou as seguintes formas de preensão 

esquematizadas de acordo com os seus mecanismos de ação (Figura 6): 

• A e B – desvios radial/ulnar (abrir embalagens, acionar torneiras e 

válvulas horizontais); 

• C – pronação/supinação do antebraço (uso de chaves de fenda, girar 

maçanetas); 

• D – flexão/extensão do punho (acionar o acelerador de uma 

motocicleta, por exemplo); 

• E e F –movimento dos dedos (manejos delicados, acionamento de 

botões ou na abertura de pequenas tampas). 

No caso da abertura de tampas no sentido anti-horário, o que 

geralmente ocorre é a pega da tampa com uma pressão entre a região 

pulpar do polegar e a lateral do dedo indicador. Por conseguinte, faz se 

necessário a atividade muscular dos adutores do polegar e dos 

flexores/extensores dos outros dedos. Quando utilizada a mão direita, os 

movimentos realizados são de torção associados com desvio radial e do 

Figura 6. Preensões associadas ao torque.   

 

Fonte: Adaptado de Razza (2007).  
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punho e seguidos pela abdução do braço. Além disso, a musculatura dos 

abdutores do braço é recrutada (SILVA, 2010).  

Já no sentido anti-horário utilizando a mesma pega com a mão 

esquerda, acontece o movimento de desvio ulnar do punho e de torção com 

auxílio da adução do braço. Essa movimentação muscular resulta numa 

soma de forças de preensão (Figura 7a – forças F2 e F3, respectivamente) e 

tangenciais (Figura 7b – forças F1 e F4).  

Figura 7. Diagrama de forças de preensão (8a) e tangencial (8b) atuando sobre as 

tampas durante o processo de abertura (preensão pulpo-lateral entre polegar e 

indicador). 

Força de preensão (8a)         Força tangencial (8b) 

Fonte: Yoxall e Janson (2008).  

Yoxall et al., (2013) descreveram os movimentos e os tipos de preensões 

mais utilizados para a abertura de uma tampa de segurança do tipo aperte e 

gire (squeeze and turn), que são: 

• Preensão bidigital subtérmino-lateral, na qual a tampa é pressionada 

entre a região pulpar do polegar e a lateral do indicador. Para a mão 

direita, o movimento de torção utiliza uma combinação de desvio radial 

do punho com abdução do braço, enquanto que para a mão esquerda 

o punho é desviado na direção da ulnar e o movimento de torção 

requer adução do braço;  ou 
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• Preensão bidigital subterminal, na qual a tampa é pressionada entre a 

região pulpar do polegar e pulpar do indicador. Para a mão direita, o 

movimento de  torção utiliza uma combinação de flexão do indicador e 

extensão do polegar, com desvio radial do punho e abdução do braço. 

Já para a mão esquerda, acontece a extensão do indicador e flexão do 

polegar, com o punho desviado na direção ulnar e adução do braço.  

 

2.1.2 Dificuldades na manipulação de produtos 

Vivemos em uma sociedade marcada pela cultura industrial e do 

consumo, na qual alguns cidadãos procuram se diferenciar dos demais 

através do uso de produtos. Para atender esta diferenciação, a indústria 

oferece aos consumidores o lançamento de produtos que incorporem as 

qualidades desejadas para a satisfação de suas necessidades individuais. 

Contudo Cardoso (2004) afirma que a sociedade atual se comporta de 

maneira mais flexível em relação a aceitação das diferenças e encontra 

outras maneiras de solucionar os problemas relacionados ao uso de 

produtos.  

Porém, segundo Acioly et al., (2014) ainda são encontrados produtos 

de consumo com alto nível de complexidade e dificuldade relacionados ao 

uso e a manipulação de suas embalagens. Além do mais, mesmo com o 

auxílio da tecnologia nos processos de produção ainda são vendidos 

produtos que provocam aos usuários experiências frustrantes decorrentes de 

acidentes ou incidentes. 

Duarte et al. (2007), em seu estudo, revela que a funcionalidade pode 

ser interpretada como a habilidade do indivíduo em executar atividades ou 

funções, fazendo o uso de suas capacidades para a prática de interações 

sociais nas atividades de lazer e em outras condutas solicitadas em seu 

cotidiano.  

Como parte principal da funcionalidade, considera-se a necessidade 

de se manipular objetos e produtos, principalmente no caso da manipulação 
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de embalagens de produtos que é tão comum na maioria das Atividades da 

Vida Diária (AVDs).   

A atividade de manipulação das embalagens requer o uso das mãos 

associada ao movimento de preensão e torque com aplicação de força 

muscular. Neste caso, o dimensionamento incorreto da demanda de força de 

um produto/atividade pode gerar limitações e desconforto no desempenho 

das tarefas. 

Uma vez que existe grande esforço do usuário na manipulação de 

embalagens, como no caso na abertura de tampas roscadas e abertura de 

lacres, faz-se necessário a compreensão da interface do produto com o 

usuário para melhorar a usabilidade das embalagens. A dificuldade na 

manipulação de embalagens interferem diretamente na execução das 

Atividades da Vida Diária (AVD’s) dos indivíduos. Neste caso, os usuários 

com dificuldades de uso destes produtos muitas vezes utilizam a ajuda de 

outras pessoas ou de instrumentos como faca, pano ou tesoura na tentativa 

de acessar o conteúdo da embalagem. 

O dimensionamento inadequado das demandas de força durante a 

manipulação de embalagens de produtos, podem ocasionar em falhas de 

execução da atividade, sobrecargas e lesões do sistema musculoesquelético 

e até expor os usuários o risco de acidentes. Desta maneira, Razza e 

Paschoarelli (2008) afirmam que os indivíduos considerados tanto fortes 

como fracos podem ser prejudicados no desempenho motor da realização 

desta tarefa. 

Por conta da insuficiência da força manual ao utilizar as embalagens, 

estudos demonstram as dificuldades encontradas nos movimentos de 

preensões palmar e digital desenvolvidos na atividade de abertura de 

embalagens de vidro de conserva e em produtos que possuem sistema de 

fechamento à vácuo (RAZZA e PASCHOARELLI, 2008; PASCHOARELLI, 

2009; PASCHOARELLI et al., 2011; YOXALL et al., 2006). 

Em outro estudo, Silva et al. (2010) relatam sobre as estratégias de 

manuseio das embalagens de usuários que tiveram dificuldades manuais na 
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abertura de embalagens, para isso, os indivíduos se utilizaram de utensílios 

como a faca na tentativa de entortar ou furar as tampas. 

Silva, Inokuti e Paschoarelli (2012) e Silva, Paschoarelli e Silva (2012) 

comentam sobre estudos que envolvem o sistema de abertura de 

embalagens, como por exemplo em embalagem PET, no qual, uma parte da 

população estudada relatou dificuldades ao exercer forças biomecânicas 

durante a abertura da tampa rosqueável. 

Razza e Paschoarelli (2008) apresentam estudos que relatam a 

incidência de 550 acidentes com a abertura de frascos de vidro e 610 

acidentes com a abertura de frascos de plástico. Segundo o autor, estes 

episódios estão relacionados ao uso de instrumentos cortantes, utilizados 

para auxiliar na abertura de tampas duras e lacres complicados de serem 

retirados manualmente por uma população de idosos. 

Razza (2007) declara que na maior parte das pesquisas biomecânicas 

sobre forças manuais no desenvolvimento de tarefas, os dados sobre a 

variação da força manual relacionada à idade do indivíduo, demonstram o 

aumento de força no início da fase adulta e a diminuição gradativa de acordo 

com as fases de envelhecimento do indivíduo. As características 

biomecânicas manuais sofrem influências de acordo com o gênero (CAMPOS 

et al., 2010a; PASCHOARELLI et al., 2010) e a idade dos indivíduos 

(CAMPOS et al., 2010b; PASCHOARELLI, 2009; SILVA et al., 2011; 

VOORBIJ; STEENBEKKERS, 2002)  

Para tanto, quando o indivíduo possui alguma dificuldade na 

manipulação de embalagens, faz-se necessário o uso de movimentos 

manuais extremos, através da força e torque dos membros superiores, para 

que a abertura de embalagens seja possível. Diante desta circunstância, 

muitos usuários são incapazes de abrir determinadas embalagens por não 

possuírem força e desempenho adequados. 

Silva e Paschoarelli (2014) comentam sobre a maneira que os 

usuários manipulam determinadas embalagens de refrigerantes em relação a 
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visualização da pega que não é bem definida nem informado o local aonde 

deve ser realizada.  

Nesta perspectiva, Carus et al., (2006) realizou um estudo para 

compreender a interação do usuário com as embalagens PET de 

refrigerantes. Os autores utilizaram um sensor transdutor de torque no interior 

das embalagens que capta as forças e momentos de força aplicados nos 

eixos x, y e z em oito participantes (dois jovens e seis idosos) no momento de 

abertura de dois tipos de garrafas PET de 500 ml.  

Os resultados desta pesquisa demonstraram que os voluntários idosos 

aplicaram o torque em dobro em relação aos participantes jovens ao 

realizarem a abertura e rompimento das tampas rollon de plástico, 

juntamente com as conexões entre a tampa e o anel de segurança. Foi 

observado que os voluntários idosos aplicaram forças de maneira 

inadequada e ainda utilizaram a área da palma das mãos e dedos, enquanto 

que os jovens utilizavam apenas alguns dedos.  

Nesta mesma temática, Silva, Paschoarelli e Silva (2012) verificaram a 

quantidade de força aplicada para realizar a abertura de garrafas PET de 

vários fabricantes e mais uma vez foi verificada a necessidade de melhorar 

os aspectos relacionados ao uso dessas embalagens.  

Diante desta problemática, Silva e Paschoarelli (2014) investigaram o 

uso de consumidores em cinco embalagens PET de refrigerantes através da 

aplicação de questionários com as seguintes questões de análise: pega do 

corpo e da tampa, nível de dificuldade de abertura e a utilização de técnicas 

de abertura no caso do aparecimento de problemas no manuseio.  

Os resultados encontrados quanto a análise da preensão da tampa 

registraram que a maioria dos voluntários (68%) utilizou a pega de oposição 

lateral entre os dedos indicador e polegar, conforme a Figura 8, a seguir. 

A segunda questão em relação ao corpo da embalagem e a maneira 

da pega do usuário identificou que a pega realizada no ombro da embalagem 

(53%) era mais frequente do que a pega no fundo (42%) (Figura 10). 
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Figura 8. Resultados de análise da pega da tampa da embalagem 1 (12%), 2 (7%), 3 

(9%), 4 (68%), 5 (4%). 

 
 

 

 

Fonte: Silva e Paschoarelli (2014). 

Figura 9. Resultados para a pega realizada no corpo da embalagem, 1 (53%),          

2 (42%), 3 (5%) e 4 (0%). 

 
Fonte: Silva e Paschoarelli (2014). 

A terceira questão no estudo de Silva e Paschoarelli (op.cit.) versou 

sobre a posição da embalagem investigando a preferência do usuário quanto 

a presença ou a ausência de uma superfície de apoio, suspensa no ar ou 

junto ao corpo. Sendo assim, a maioria dos entrevistados (67%) preferiu 

apoiar a embalagem em uma superfície, como por exemplo, uma mesa. Já 

17% escolheram abrir a embalagem suspensa no ar e 16% relataram abri-la 

junto ao corpo (Figura 10). 

Figura 10. Resultados para a posição de apoio da embalagem 1 (67%), 2 (17 %) e 3 

– 16%. 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Silva e Paschoarelli (2014). 
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A quarta questão perguntou se os entrevistados já tinham tido alguma 

dificuldade durante a abertura das embalagens e os resultados confirmaram 

que a maioria deles (84%) já teve alguma dificuldade em realizar a abertura 

de garrafas PET de refrigerantes. 

Na quinta questão a pergunta anterior foi complementada com a 

opinião dos participantes em relação a experiência da dificuldade de abertura 

da embalagem. Nesta situação, os entrevistados comentaram ter que utilizar 

força em excesso para realizar a abertura (44%), reclamaram em relação a 

pega no corpo da embalagem (13%) em relação à umidade e dimensões da 

embalagem, relataram problemas com o anel do lacre e ter de utilizar uma 

faca para auxiliar a abertura da embalagem.  

Outros comentários foram identificados a respeito do desconforto 

ocasionado pela abertura da embalagem (7%) e lesões causadas na pele 

decorrentes da utilização da força em excesso ou do contato com as 

rebarbas da tampa. Os usuários referiram soluções de uso de panos e facas 

na tentativa de realizar a abertura. Estes utensílios podem possivelmente 

aumentar a ocorrência de outras lesões aos usuários.  

A sexta questão foi sobre críticas e sugestões dos usuários sobre as 

embalagens. Os comentários mais importantes foram sobre a estabilidade da 

embalagem, as dimensões do corpo (muito grandes para alguns usuários) e 

a questão da aderência das mãos, pois a embalagem úmida prejudica a 

aderência das mãos, aumentando o risco de queda do produto e também 

prejudicando a abertura da tampa. 

Finalmente na última questão, os voluntários classificaram o nível de 

dificuldade de abertura das embalagens através da escala Likert com 

âncoras, que vão de Extremamente fácil a Extremamente difícil. Os 

resultados apontaram que quase a metade dos participantes considerou um 

nível razoável de dificuldade para abrir a embalagem e os outros 34% 

consideraram fácil a abertura (Figura 11). 
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Figura 11. Resultados para o nível de dificuldade para abertura da embalagem 

 
 Fonte: Silva e Paschoarelli (2014). 

Consideramos que o estudo de Silva e Paschoarelli (2014) é uma das 

mais completas investigações acerca do uso e manipulação de garrafas PET. 

Desta forma, iremos utilizá-lo como base para a nossa pesquisa. 

Diante dos exemplos de problemas de manipulação de produtos, o 

perfil de usuários de produtos de consumo vem se modificando de acordo 

com as transformações da sociedade e trazendo mudanças no cotidiano das 

pessoas, especialmente quando o uso de produtos possa causar algum tipo 

de dano relacionado aos aspectos interfaciais do produto.  

A origem desta problemática pode estar presente desde as etapas de 

desenvolvimento do produto e permanecer até depois do processo de 

redesign do mesmo. Além disso, deve-se levar em consideração os aspectos 

relacionados a usabilidade do produto, pois o aparecimento de problemas de 

usabilidade podem ser identificados desde a escolha da composição do 

material até o momento de descarte do produto. 

Por outro lado, Zunkjic (2011) comenta que muitas vezes os 

fabricantes não têm o conhecimento a cerca dos problemas de usabilidade 

interfacial das embalagens ou quando reconhecem o problema, 

desconhecem a solução adequada. Além disso, os estudos sobre a interação 

dos usuários com essas embalagens ainda são escassos. 

Diante dos problemas e dificuldades da manipulação de embalagens 

apresentados, faz-se necessário realizar um estudo sobre a satifação da 

interação entre a interface de embalagens e os usários para propor  

alternativas de otimização de manuseio da embalagem. 
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2.2 O design de embalagens 

Para Calver (2009), o processo de embalagem oferece a função de 

acondicionar e transportar o produto até o local desejado. A embalagem 

ainda pode ser utilizada como ferramenta de vendas de determinado produto 

e manifestação de marca, no qual o designer tem o papel de oferecer aos 

consumidores um produto que é espelho da sua embalagem.  

Do ponto de vista do designer, o produto é um artefato que possui 

diferentes funções, formas e cores que são manipuláveis. As funções de um 

produto se relacionam através das interfaces com as diversas áreas de 

conhecimento (BÜRDEK, 2006; SOARES E REBELO, 2012). 

Neste sentido, otimizar a eficiência, a eficácia e a segurança do 

produto é papel da ergonomia. Para isto, a descoberta de novas tecnologias, 

materiais no design e até o redesign devem fazer parte do projeto de 

embalagens de produtos. Isto possibilita adicionar resistência, diminuir o peso 

e reduzir o impacto causado no ambiente.  

Em relação ao consumo de refrigerantes, sucos de frutas e água em 

embalagens de garrafas PET, este produto vem se tornado cada vez mais 

frequente e presente no cotidiano das pessoas. Este fato é de grande 

interesse tanto para o mercado produtor, quanto para o mercado consumidor 

que esperam produtos com aspectos que envolvam a acessibilidade e 

usabilidade no consumo destas embalagens. Diante disto é notável a 

importância do design de embalagens para atrair a percepção do consumidor 

e ainda compreender como esta percepção se comporta diante dos diversos 

tipos de formas, figuras e cores de garrafas PET. 

O design de embalagens de garrafas PET deve cumprir com a sua 

função básica de transporte e proteção do produto, além disto, deve oferecer 

ao usuário aspectos de estética, forma e cores que influenciam a escolha e o 

uso de qualquer embalagem. Nesta perspectiva, quando o processo de 

design do produto corresponde às necessidades sociais de uma população, o 

designer cumpre com o seu papel de maneira exemplar, colaborando para a 
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melhora das relações do ser humano com os artefatos de maneira segura e 

confortável. 

Além disso, Damaceno, Oliari e Silva Júnior (2014) comentam que o 

design da embalagem está intimamente ligado ao desejo de compra e 

também está envolvido com alguns fatores, tais como, a sedução do 

consumidor, a compreensão dos elementos estéticos ou funcionais da 

embalagem. O design da embalagem possui grande importância para a 

diferenciação dos demais produtos da mesma linha, bem como influenciar o 

momento de escolha e de compra do produto.  

O momento de escolha da embalagem pode proporcionar uma 

resposta emocional ao consumidor e influenciar a sua decisão de compra 

(STEWART, 2010).  

Tratando-se de garrafas PET, o trabalho em conjunto das áreas de 

conhecimento do design com os conhecimentos da engenharia e da 

ergonomia torna eficiente o processo de design da embalagem. Este trabalho 

pode recomendar diversas soluções relacionadas ao design de embalagens 

que promovam a satisfação do usuário e recomendar uma linguagem que 

comunique a mensagem da embalagem com as necessidades, expectativas 

e desejos emocionais dos consumidores. 

 

2.2.1 A manipulação de embalagens 

O homem manipula diversos objetos, embalagens de produtos e 

outros artefatos durante as AVDs. Neste sentido, Mital e Kumar (1998) 

comentam sobre o desempenho da manipulação de objetos que ocorre por 

meio da atividade de preensão seguida da aplicação de força muscular. Além 

disso, a manipulação de embalagens, seja no ambiente de trabalho ou em 

casa é realizada pela habilidade humana em desempenhar o trabalho 

mecânico de acordo com a capacidade muscular de cada indivíduo. 

A capacidade manipulativa das mãos é definida por um grupo de 

movimentos físicos que estão associadas com o uso e função de 
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determinado produto (Gomes Filho, 2003). Esta capacidade das mãos 

também é conhecida como manejo e permite a realização dos movimentos 

de controle, desempenho da operacionalidade e uso do produto (PINHEIRO 

E FRANÇA, 2006). 

Portanto, o design da pega do produto deve levar em consideração a 

adequação da biomecânica do movimento e a quantidade de força suficiente 

para realizar a manipulação da embalagem dentro dos padrões de 

usabilidade do produto (Kroemer e Grandjean, 2005). De acordo com Silva e 

Paschoarelli (2014) não existe um padrão de pega para desempenhar a 

abertura. 

Neste sentido, quando o usuário faz o primeiro contato com a 

superfície da embalagem do produto, este momento pode ser decisivo para a 

escolha do compra. Por isso é de extrema importância que esta experiência 

proporcione uma sensação prazerosa e agradável ao consumidor, 

especialmente tratando-se de embalagens de refrigerantes que deve se 

adequar aos padrões de ergonomia, design, marketing e engenharia. 

Caso a manipulação da embalagem seja mal desempenhada, o 

usuário poderá sofrer diversos constrangimentos que vão desde a 

insatisfação até o desconforto constatado, ou ainda pior como no caso do 

aparecimento de doenças severas na parte distal dos membros superiores. 

Infelizmente a atividade manual inadequada é recorrente e excede os limites 

da capacidade manipulativa das mãos. 

No caso de refrigerantes que são consumidos diariamente no mundo, 

o mecanismo de abertura necessita de movimentos de força associados ao 

torque manual para que haja o rompimento do lacre de segurança na tampa 

da embalagem e em seguida a saída do gás (SILVA E PASCHOARELLI, 

2014). 

Por isso, a abordagem sobre embalagens PET de refrigerantes será 

assunto do próximo subcapítulo. 
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2.2.2 Embalagens PET de refrigerantes 

Os refrigerantes são bebidas a base de água, adoçada e geralmente 

possui uma acidez balanceada. Eles podem ser aromatizados, coloridos e 

muitas vezes podem conter uma quantia de suco ou polpa de frutas e outros 

ingredientes naturais e artificiais para ser submetida ao processo de 

dissolução de CO2 para gaseificá-la.   

Estas bebidas são envasadas e comercializadas em embalagens 

poliméricas de Politereftalato de Etileno (PET), que são as conhecidas 

garrafas PET. Os polímeros são compostos químicos que compõem o 

plástico das garrafas PET e são excelentes recipientes para engarrafamento 

de água, bebidas e outros líquidos por serem leves, resistentes e de cores 

claras.  

A embalagem é uma peça essencial para a venda de qualquer 

produto. Além de cumprir com a função de proteção e de realizar a 

propaganda do produto, ela ainda pode funcionar como uma ferramenta de 

marketing no sentido de provocar a sedução, aumentar o desejo de compra e 

agregar valor ao produto (NOGUEIRA ET AL., 2008; DAMACENO, OLIARI E 

SILVA JUNIOR, 2014).  

Neste sentido, é notável que a embalagem seja um fator de extrema 

importância para garantir o sucesso de um produto. Para isto, é necessário 

que a embalagem PET de refrigerante ofereça ao usuário segurança e 

principalmente funcionalidade.  

Na área de marketing, o composto mercadológico ou mix de marketing 

é composto por quatro elementos que são produto, preço, praça e promoção 

que atendem a dinâmica da demanda do mercado e a oferta de produto. 

Atualmente a embalagem é considerada o quinto P – packaging do mix de 

marketing (Kotler, 1991).  Portanto, caso a embalagem apresente problemas 

para os consumidores ou perda de vendas para a empresa este momento 

não é desejado para nenhum dos lados.  
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Quanto ao mercado produtor de refrigerantes, o Brasil lidera a terceira 

posição de maior produtor de refrigerantes do mundo, perdendo apenas para 

os Estados Unidos e o México (GODINHO ET AL., 2008) 

Em relação a problemas em embalagens PET de refrigerante, o 

sistema de fechamento da tampa é indicado para impedir a saída dos gases, 

porém pode dificultar a abertura da embalagem. Esta dificuldade também 

pode ser encontrada no corpo da embalagem tanto de superfícies regulares, 

quanto lisas (SILVA E PASCHOARELLI, 2014).  

No caso das tampas rosqueáveis, a fabricação é feita com anéis 

retentores de policloreto de vinila (PVC) que é conhecido como roll on de 

plástico (Silva, 2012). O design destas tampas é composto de ranhuras que 

aumenta o contato da mão no processo de abertura (Figura 12).  

Figura 12. Tampa plástica comum utilizada em garrafas de refrigerantes 

 
 Fonte: Silva (2012).  

O processo de abertura da tampa de uma garrafa PET pode não ser 

uma tarefa tão simples e apresentar riscos ao usuário. O gás que sai do 

interior do recipiente provoca o fenômeno denominado como blow off, que faz 

com que a tampa saia em alta velocidade e pressão podendo causar 

acidentes. Contudo, as embalagens atuais contam com o processo de 

degasagem através de filetes de roscas que promovem segurança a abertura 

(FERREIRA, 1996). 

De acordo com Bastos (2006), quanto aos aspectos físicos das 

embalagens PET de refrigerantes, são utilizadas superfícies lisas no corpo da 

embalagem e um sistema de fechamento com diversos tipos de ranhuras e 

Tampa	  rosqueável	  

Anel	  de	  segurança	  
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desenho de tampas, material, mecanismo de vedação. O corpo da garrafa 

PET é composto das seguintes partes ombro, corpo e fundo, demonstradas 

na Figura 13, a seguir. 

Figura 13. Partes de uma garrafa PET 

 
 

   

Fonte: Silva (2012)  

Miranda e Câmara (2010) comentam sobre o dimensionamento de 

garrafas PET, as quais requerem padrões de dimensões entre o gargalo e o 

fundo da garrafa para com a sua cintura. Algumas recomendações 

dimensionais também merecem importância no projeto, como por exemplo 

não utilizar superfícies planas, arestas ou raios de curvatura retos; inserir 

espessura adequada das paredes da garrafa; analisar a elasticidade do 

material no caso de impactos ou quedas para prevenir que o frasco não se 

rompa e incluir características estruturais que tenham benefícios e 

contemplem a estética: vigas decorativas, verticais ou circunferenciais, que 

proporcionam rigidez a um recipiente.  

Os citados autores ainda complementam que o uso de vigas (ou 

ranhuras) fornecem o aumento da resistência da estrutura da garrafa. Por 

outro lado, a adição destas formas a embalagem podem aumentar o valor do 

custo da fabricação do produto, dificultar a modelação e ainda mais tornar 

mais complexa a adequação volumétrica da capacidade de contenção.  

Segundo Miranda e Silva (2010), as cores das garrafas PET variam de 

acordo com o conteúdo que deseja ser apresentado ao consumidor. No 

entanto, caso a cor seja transparente a garrafa terá o seu conteúdo de fácil 

Ombro	   Corpo	   Fundo	  
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visualização. Os refrigerantes sabores cola, laranja e uva utilizam esta cor 

para melhor apresentar o líquido da bebida. Já os refrigerantes de sabor 

limão e guaraná se apresentam com a garrafa de cor verde.  

Os autores comentam que em relação a volumetria, as garrafas de 2L 

são as pioneiras, mais baratas e as mais comercializadas pela maioria das 

empresas de refrigerantes. Outro fator de interesse é a rotulagem que 

carrega a marca que informa ao consumidor as cores e informações sobre a 

bebida. 

Em relação a ergonomia, as maiores marcas de refrigerantes investem 

em projetos ergonômicos que se preocupam com o desenvolvimento de 

embalagens com superfícies e saliências que otimizam a pega, a abertura e 

ainda melhoram a aparência estética da garrafa (MIRANDA E SILVA, 2010). 

Diante do exposto torna-se evidente o nível de importância e a 

atenção que as empresas devem dar a embalagem PET de refrigerante. Esta 

é muito mais do que um recipiente que acondiciona e protege o líquido, a 

embalagem é a própria provocação ao consumidor para a compra, ela passa 

uma imagem de personificação e identidade ao produto e permite ao usuário 

experimentar sensações importantes que os faça se sentir mais atualizados, 

compreendidos e atendidos em suas necessidades.  

Assim, a ergonomia e a usabilidade passam a ser um fator essencial 

para o manuseio e uso das embalagens. Avaliar a emoção e a sensação do 

usuário no manuseio deste produto torna-se um desafio para o designer. 

 

2.2.3 O papel da ergonomia e da usabilidade na manipulação de embalagens  

De acordo com Karwowski (2006, 2012), a ergonomia como disciplina 

orientada ao design, oferece o suporte técnico relacionado à usabilidade, 

aplicabilidade e utilidade para um melhor relacionamento, conforto e bem 

estar do ser humano. Ainda, continuando, Karwowski (2005) afirma que os 

especialistas em ergonomia não apenas projetam sistemas, e sim, estudam e 

otimizam a melhor interação entre o ser humano e os produtos. 
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Em outras palavras, a disciplina da ergonomia busca promover a 

melhoria dos sistemas de trabalho e tecnologias que consideram os aspectos 

físico, cognitivo, social, organizacional, ambiental e entre outros fatores que 

envolvam a interação humano-sistema. Portanto, o foco desta disciplina 

objetiva tornar compatível a interação humano-sistema de acordo com as 

necessidades, habilidades e limitações das pessoas (IEA, 2015).  

Neste sentido, o papel da ergonomia é de extrema importância no 

cotidiano do ser humano. Especialmente quando a maioria das pessoas têm 

o contato com algum tipo de embalagem diariamente. Esta relação diária é 

realizada através da interação do usuário com a embalagem.  

Por esta razão, alguns problemas podem ocorrer desde o momento 

que a embalagem entra em contato com o consumidor. Neste caso, possíveis 

soluções podem ser consideradas utilizando os conhecimentos da ergonomia 

e os aspectos sobre as propriedades da embalagem na interação humano-

embalagem (ZUNJIC, 2011). 

Em relação aos aspectos de segurança de embalagens, o mesmo 

autor comenta que muitos consumidores tiveram experiências muito ruins 

durante o uso de embalagens e que infelizmente resultaram em acidentes. 

Além do mais, é interessante considerar que a maioria destes acidentes 

foram registrados logo nos primeiros estágios da abertura das embalagens.  

Nestes casos também foram identificados o uso de ferramentas para 

auxiliar a abertura das embalagens, como por exemplo, o uso da faca no 

caso de embalagens plásticas, e o uso excessivo de forças quando os 

indivíduos tentavam abrir. Em outros casos relatados estão os acidentes na 

abertura das tampas de garrafas de refrigerantes (SILVA et al., 2010).  

Em relação a acidentes causados pela dificuldade de abertura, foram 

relatados casos de abertura inadequada da tampa da garrafa de refrigerante 

que saia em alta velocidade e atingia a face ou o olho do usuário. Além disso, 

o uso de ferramentas inadequadas pode ser a razão da ocorrência dos 

acidentes.  
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Adicionalmente, um problema encontrado com frequência com a 

interface das embalagens é o uso de forças extremas para abrir as 

embalagens de refrigerantes. A sensação de frustração do usuário e a 

aplicação de métodos agressivos de abertura, os quais não são apropriados 

para o tipo de embalagem, aumentam a possibilidade da ocorrência de 

acidentes.  

Mesmo que o manuseio da embalagem seja possível, por usuários 

com mais ou menos força, acionamentos acidentais podem ocorrer por 

sobrecarga do aparelho osteomuscular. Estes riscos podem ocasionar a 

incapacidade de realizar a atividade e até a ocorrência de lesões aos 

indivíduos (RAZZA E PASCHOARELLI, 2008). 

Neste contexto, a ergonomia tem o papel de investigar e solucionar os 

problemas de usabilidade na manipulação de produtos. Linden (2007) afirma 

que esta disciplina se preocupa com a interação do ser humano com o 

ambiente e com a tecnologia e ainda tem o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida dos indivíduos através da adaptação dos processos e artefatos de 

trabalho. 

O mesmo autor também comenta que a ergonomia vem melhorando 

seu significado com o passar do tempo, no sentido de se preocupar com 

outras questões do sistema humano-tarefa-máquina além das de natureza 

física, como também as de natureza organizacional e cognitiva. 

Sendo assim, a definição do termo ergonomia segundo a Associação 

Internacional de Ergonomia (2005) esclarece como o papel da ergonomia é 

importante para a otimização dos processo e técnicas que se inserem no 

relacionamento do ser humano com os sistemas para melhorar o seu 

conforto, bem-estar e segurança. 

Cumpre salientar que a ergonomia física trata das características 

humanas, antropométricas, fisiológicas e biomecânicas quando trabalhada 

em conjunto com a ergonomia de correção e podem resolver problemas 

relacionadas as demandas inadequadas de força, a quantidade e qualidade 

da atividade e doenças associadas ao trabalho (IIDA, 2005).  



	  

53	   	  

Desta maneira, para que a manipulação de produtos manuais atinja 

um bom nível de usabilidade a ISO 9241-11 preconiza que a atividade deve 

ser realizada de maneira eficaz, efetiva e satisfatória (ISO, 1998. A ISO 

detalha os termos usados na sua definição da seguinte forma:  

• Eficácia: Acurácia e completude com as quais usuários alcançam 

objetivos específicos. 

• Eficiência: Recursos gastos em relação à acurácia e abrangência com as 

quais usuários atingem objetivos. 

• Satisfação: Ausência do desconforto e presença de atitudes positivas 

para com o uso de um produto. 

 

Para isto, deve ser levado em consideração: 

 

• Contexto de uso: Usuários, tarefas, equipamento (hardware, software e 

materiais), e o ambiente físico e social no qual um produto é usado. 

• Sistema de trabalho: Sistema, composto de usuários, equipamento, 

tarefas e o ambiente físico e social, com o propósito de alcançar objetivos 

específicos. (Nota: o contexto de uso consiste daqueles componentes do 

sistema de trabalho que são estabelecidos quando da especificação ou 

medição de usabilidade). 

• Usuário: Pessoa que interage com o produto. 

• Objetivo: Resultado pretendido. 

• Tarefa: Conjunto de ações (físicas o cognitivas) necessárias para 

alcançar um objetivo.  

• Produto: Parte do equipamento (hardware, software e materiais) para o 

qual a usabilidade é especificada ou avaliada. 

• Medida (substantivo): Valor resultante da medição e o processo usado 

para obter tal valor. 

Em relação aos testes de usabilidade, estes podem ser aplicados a 

partir dos princípios descritos e nas diferentes fases do desenvolvimento de 

um produto, inclusive após o seu lançamento no mercado. Para Macedo et al. 

(2012) a usabilidade pode ser avaliada de diversas formas, podendo resultar 
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em uma gama enorme de resultados importantes e que devem ser levados 

em consideração para um bom design de produtos.  

Para Nielsen (1993), a usabilidade é um dos fatores que pode 

influenciar a aceitação do produto e tem como objetivo elaborar interfaces 

transparentes, de fácil interação, agradável, com eficácia e eficiência e ainda 

pode promover o controle desta interação ao usuário.  

Para prevenir que a relação do usuário com a embalagem do produto 

sofra algum dano no processo de manipulação, inovações tecnológicas são 

desenvolvidas no intuito de proporcionar melhores condições aos aspectos 

de usabilidade do produto.  

Neste contexto, Jordan (1998), utiliza dez princípios para a análise de 

usabilidade de produtos que serão apresentados no próximo capítulo      

(pag. 78). 

Por outro lado, os estudos relacionados a interação do usuário com 

embalagens PET de refrigerantes ainda são insuficientes. Muralidhar, Bishu e 

Hallbeck (1999), comentam que estas embalagens possuem volumes e 

desenhos variados que podem influenciar diretamente a manipulação da 

embalagem. 

Portanto, faz-se necessário estudar a satisfação e a interação dos 

usuários ao abrir embalagens PET de refrigerantes de modo que facilite o 

desempenho dos movimentos, minimizando o gasto de energia e o esforço 

do usuário. 

2.2.4 Avaliação de usabilidade na manipulação de embalagens 

Os critérios e princípios ergonômicos e de usabilidade determinam as 

métricas adequadas para análises e avaliações ergonômicas. Portanto, a 

usabilidade na abertura de embalagens utiliza-se dos aspectos da 

biomecânica, antropometria e cognição acerca das informações contidas no 

produto. 
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Atualmente os usuários não toleram mais produtos com dificuldades 

no uso. Jordan (2000), declara que a presença da usabilidade nos produtos 

está em mudança, pois o que antes era considerado satisfatório, agora é tido 

como insatisfatório.  

Desta maneira, as interfaces físicas de um produto devem passar por 

uma avaliação de usabilidade e provar que o produto não deve ser apenas 

eficiente e fácil de usar, mas ao mesmo tempo possua uma boa aparência 

(SOARES E FALCÃO, 2013).  

Os mesmos autores comentam que mesmo tendo conhecimento sobre 

a importância da usabilidade e aplicando-a adequadamente nos projetos de 

produtos e interfaces, ela não é suficiente para solucionar os problemas 

provenientes da interação do usuário-produto. Nesta perspectiva, alguns 

estudos sobre noções como prazer (Jordan, 2000; Green e Jordan, 2002), 

percepção/emoção (Seva et al., 2011) analisam a satisfação do usuário de 

acordo com as sensações da experiência com o produto. 

Silva, Paschoarelli e Inokuti (2013) realizaram uma análise sobre a 

influência da idade e a percepção de desconforto durante a simulação de 

abertura de embalagem PET de refrigerantes. Para isto, esta interação foi 

investigada através de um mapeamento da mão para avaliar a percepção de 

desconforto da face palmar humana.  

Os resultados comprovaram que os níveis de distribuição de pressão 

da mão indicaram que a percepção de desconforto é afetada pela idade dos 

voluntários. No entanto, é notável que o desconforto percebido pode ser 

utilizado como parâmetro para avaliação de usabilidade nas AVD. 

Em consequência das novas abordagens de pesquisa, as avaliações 

de usabilidade têm incluído muitos aspectos subjetivos, como o 

conforto/desconforto (Paschoarelli, 2009; Inokuti, Silva e Paschoarelli, 2011; 

Silva et al., 2011; Inokuti, Silva e Paschoarelli, 2012; Silva, Inokuti e 

Paschoarelli (2013); Silva, Paschoarelli e Inokuti, 2013).  
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Além disso, Han et al. (2001) e Helander e Tham (2003) discutem a 

necessidade de adicionar aos conceitos da usabilidade, a avaliação do 

usuário relacionada aos aspectos hedônicos. A significação dos termo 

hedônicos se refere ao comportamento do indivíduo em relação aos aspectos 

multissensoriais, fantasia e os aspectos emotivos de sua experiência com os 

produtos (HIRSCHMAN & HOLBROOK, 1982).  

Por outro lado, a usabilidade já trabalhava com os conceitos 

relacionados ao prazer, desde o momento da aceitação do consumidor, 

realização da compra, até a maneira de utilização do produto (Kahman e 

Henze, 2002). Ainda complementando esta ideia, Jordan (2000) afirma que a 

usabilidade avalia e descreve a experiência do consumidor de determinado 

produto.  

Ou seja, de acordo com Soares e Falcão (2013), não há necessidade 

de ampliar o conceito de usabilidade utilizando os aspectos hedônicos da 

experiência do usuário para avaliar o uso de um produto. A usabilidade do 

produto avalia três componentes: usuário, produto e contexto de uso. 

Neste contexto, as avaliações de usabilidade que são desenvolvidas 

em laboratório não conseguem analisar os problemas de usabilidade que 

ocorrem no dia a dia das pessoas, pois o que ocorre nesses testes são 

somente simulações de uso do produto (Bruno e Muzzupappa, 2010). Na 

realidade, as avaliações laboratoriais ainda não consideram a influência do 

contexto social que não está diretamente envolvida com a avaliação, mas 

que é um aspecto importante que pode causar interferências nas pesquisas. 

O contexto social está relacionado as pessoas envolvidas no teste, tais como, 

pessoas da família ou outras que estão ao redor (TRIVERDI E KHANUM, 

2012). 

Segundo Tullis e Albert (2008), mensurar a experiência do usuário é 

uma análise mais rica do que apenas uma simples avaliação. O processo de 

avaliação requer o uso de métricas de usabilidade para auxiliar e descobrir 

soluções que antes eram difíceis de serem observadas. 
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Neste contexto, o conceito de usabilidade é associado a ergonomia e 

aplicado nos diversos modelos de avaliação de usabilidade de produtos. 

Portanto, a ergonomia e a usabilidade trabalham lado a lado para otimizar a 

interface humano-produto e assim, atender as necessidades e condições do 

usuário. Muitas vezes este conceitos são utilizados indistintamente. 

Consideramos que a usabilidade encontra-se inserida na ergonomia do 

produto, portanto deve ser um fator a ser considerado em qualquer análise ou 

avaliação ergonômica de produto de consumo (KARWOWSKI, SOARES, 

STANTON, 2011). 

Assim, a partir do que foi demonstrado, o objetivo da usabilidade e da 

ergonomia é de proporcionar a facilidade de uso durante a interação com o 

produto. Portanto, é de extrema importância analisar a experiência do usuário 

e compreender as necessidades do usuário, como de seus aspectos físicos, 

cognitivos e emocionais. Pois estes componentes de análise sobre a 

interação do produto (embalagens) determinam a usabilidade do mesmo.  

Desta maneira, a avaliação de usabilidade é uma ferramenta poderosa 

de análise da interação do usuário com produtos de consumo. Além disso, 

para melhorar e enriquecer esta investigação, a inserção de ferramentas que 

mensuram a satisfação do usuário pode auxiliar a compreender o 

comportamento e as experiências sentidas pelo usuário durante o processo 

de uso do produto.  

2.2.5 Avaliação da satisfação do usuário na manipulação de embalagens  

De acordo com Shin e Wang (2015), quando os usuários se sentem 

satisfeitos com o desempenho de um produto, eles tendem a criar um 

envolvimento emocional mais forte com eles. Ou seja, os consumidores estão 

mais propensos a escolher os produtos que satisfaçam as suas necessidades 

psicológicas do que aventurar novas alternativas de produtos com o 

desempenho funcional semelhante.  

Quando a embalagem é bem desenvolvida a experiência pode ser 

agradável, mais emocionante e o produto torna-se mais prático e funcional. 
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Portanto, a avaliação da satisfação do usuário pode ser realizada 

através da investigação das experiências relatadas e sentidas do usuário de 

embalagens. Esta análise é uma ferramenta muito valiosa para a 

compreensão dos processo de interação das interfaces de produtos. Neste 

sentido, os pesquisadores de produtos de consumo têm argumentado que os 

produtos que excitam os clientes são mais bem sucedidos do que aqueles 

que não provocam alguma emoção ao usuário (MILLARD, 2006).  

2.2.5.1 O design emocional  

As emoções parecem ditar regras no cotidiano das pessoas, uma vez 

que tomamos nossas decisões com base em nossos estados de espírito: 

felicidade, tristeza, irritação, chateação ou frustração. As emoções são muitas 

vezes interligadas com uma gama de fenômenos psicológicos: humor, 

temperamento, personalidade, disposição e motivação.  

Shin e Wang (2015) advogam que segundo algumas teorias, a 

cognição e os processos mentais são aspectos importantes da emoção e na 

psicologia, a emoção é geralmente definida como um estado complexo de 

sentimento que responde por meio de alterações físicas e psicológicas e que 

podem influenciar o pensamento e o comportamento do indivíduo com o 

produto. 

A interação do usuário com o produto pode ser uma fonte de estímulo 

para o desencadeamento de emoções no cotidiano das pessoas. A cada 

interação do usuário com o produto levaria a uma experiência de utilização. 

Uma experiência é o aprendizado proveniente do resultado de uma interação 

entre um indivíduo e os componentes que constituem o ambiente num 

determinado momento (MARGOLIN, 2002). 

A experiência com o produto inclui a percepção e identificação de um 

produto, associações, memórias que estão relacionadas, sentimentos e 

emoções que podem ser provocadas e o julgamento para avaliação. 

Shin e Wang (2015) comentam sobre a importância da experiência na 

interação do usuário com o produto, pois com ela é possível incluir a 
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percepção e a identificação de um produto, realizar associações, perceber 

memórias que estão relacionadas, sentimentos e emoções que podem ser 

provocadas e fazer julgamentos.  

Desta maneira, as pessoas tendem a provocar várias emoções 

simultaneamente com base na sua experiência de determinado produto. 

Essas emoções não são apenas provocada pelas características estéticas do 

produto, mas também são evocadas por outros aspectos de sua composição, 

como função, ergonomia, marca, histórias associadas e outros. 

Nesta perspectiva, Norman (2008), criou o termo Design Emocional 

para estudar as questões sobre design e emoção. Overbeeke e Hekkert 

(1999) afirmam que os estudos sobre o efeito das emoções no uso dos 

produtos tiveram suas primeiras discussões organizadas em um encontro, no 

qual, a temática abordava os efeitos da relação entre emoção e design, no 

ano de 1999, em Delft, na Holanda. Este evento ficou conhecido como “The 

First Conference on Design and Emotion” e reunia pesquisadores de diversas 

áreas de conhecimento, inclusive designers.  

Neste sentido, o design emocional deve estar presente para melhorar 

a experiência do usuário como posição central no processo de 

desenvolvimento de produtos. Este processo é de vital importância para lidar 

com a relação entre as pessoas e os produtos e é a chave para avaliar o 

produto do ponto de vista dos usuários.  

Além disso, o trabalho do design emocional não somente ajuda a 

conexão com os usuários, como também evoca emoções positivas. De 

acordo com Norman (2004), o fator essencial no processo do design 

emocional é criar "laços emocionais" entre usuário e produto. O autor 

relaciona ao processo três níveis de processamento do cérebro humano: 

visceral, comportamental e reflexivo.  

O nível visceral do cérebro está relacionado com as decisões rápidas 

do que é bom e ruim, seguro e perigoso. Este é o nível inicial dos processos 

afetivos e está relacionado com o primeiro contato de um produto, através de 
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sua aparência, toque e sensação. Esta interação com o objeto pode 

desenvolver uma relação positiva ou negativa ao indivíduo (NORMAN, 2008). 

O mesmo autor completa que no nível comportamental, o cérebro 

processa as ações associadas ao uso e a experiência (função, desempenho 

e usabilidade) com um produto. Ou seja, o nível comportamental está 

responsável pelo desempenho do comportamento humano. Por fim, no nível 

reflexivo acontece todas as reações advindas dos pensamentos e emoções 

que são vivenciados e transformadas no processo de criação da auto-

imagem, da satisfação pessoal e das memórias. 

Os três níveis de processamento de Norman (2008) significam para o 

design um modelo de experiência emocional que tem o objetivo de 

compreender a interação usuário-produto.  

De acordo com Person (2003), algumas pesquisas na área de Design 

e Emoção estão investigando métodos de avaliação da interação emocional 

do indivíduo com o produto. Estes estudos podem auxiliar a tomada de 

decisão durante o projeto e até criar ferramentas de auxílio (p. ex: 

identificação, medição  ao processo de Design).  

Nesta perspectiva, alguns estudos sobre noções como prazer (Jordan, 

2000; Green e Jordan, 2002) e percepção e emoção (Seva et al., 2011) 

analisam a satisfação do usuário de acordo com as sensações da 

experiência com o produto e o mapeamento por matriz das emoções geradas 

durante o processo de interação usuário-produto (SHIN E WANG, 2015). 

Na direção de compreender os aspectos emocionais da interação 

usuário-produto, nos últimos anos os estudos em neurofisiologia humana, 

design, ciências cognitivas e inteligência artificial estão se aperfeiçoando 

(Marar, 2007). Portanto, a aplicação da neurociência ao design emocional 

apresenta-se como uma extensa possibilidade para se avaliar o 

comportamento dos usuários na tomada de decisão sobre o manuseio de 

produtos e artefatos. 
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Assim sendo, Esperidião-Antônio (2008) declara que os estudos 

através da técnica de neuroimagem buscam ampliar os conhecimentos a 

cerca das bases neurais e os processos relacionados as emoções, por meio 

do estudo aprofundado do Sistema Límbico. Portanto, o interesse destes 

estudos é compreender a relação dos processos emocionais, cognitivos e 

homeostáticos e as suas respectivas respostas fisiológicas do indivíduo. Ou 

seja, a discussão versa sobre a emoção e a relação dos circuitos cerebrais 

nas diversas situações do indivíduo.  

 No estudo de Jenkins, Brown e Rutterford (2009), foram utilizadas 

ferramentas que conseguem mensurar o estado afetivo dos usuários durante 

a interação do usuário-produto. Para isso foi realizada um comparação entre 

as mensurações das técnicas de termografia infravermelha, EEG e 

conduntância da pele com o objetivo de compreender a natureza e qualidade 

da experiência do usuário para oferecer dados estatísticos significativos para 

os designers de produtos.  

 Por outro lado, o estudo sobre a interação do usuário-produto também 

é de interesse da ergonomia que também se preocupa com a satisfação do 

usuário nas diversas situações de uso de produtos. Sendo assim, podemos 

afirmar que as ferramentas de análise de interação podem ser utilizadas para 

para o design e a ergonomia que se preocupam com a interação usuário-

produto.   

2.2.5.2 Os processos relacionados a emoção 

Cagnin (2008) comenta que a emoção humana é o resultado de um 

fenômeno psicológico constituído de aspectos cognitivos, afetivos, viscerais, 

hormonais, reações imunológicas, expressões corporais e vocais, dentre 

outras manifestações fisiológicas e comportamentais. Neste mesmo 

segmento, Marino (1975) já afirmava que o conjunto de aspectos cognitivos, 

vivenciais e expressivos, bem como para o grau de excitação dos processos 

mentais são denominados de “emoção”.  

De acordo com Norman (2008), “As emoções negativas se manifestam 

quando há falta de compreensão, quando as pessoas se sentem frustradas e 
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fora de controle – primeiro vem a inquietação, depois a irritação e, se a falta 

de controle e compreensão persistirem, até a raiva”. Da mesma maneira, as 

emoções positivas geralmente proporcionam o bom humor e o relaxamento 

as pessoas.  

Para Fialho (2001) e Plutchik e Kellerman (1980), as emoções 

direcionam as ações humanas e provoca eventos que são responsáveis pela 

nossa forma de pensar e agir. Norman (2008) comenta que através das 

emoções a mente humana pode alterar a maneira de reação diante das 

situações. Isto ocorre quando o sistema emocional altera o processamento 

do sistema cognitivo e gera uma mudança de comportamento a uma 

determinada situação. 

As emoções negativas causam ao indivíduo constrangimento e 

sentimento de culpa por não conseguir operar um objeto devidamente. Esta 

culpa é aceita pelo usuário uma vez que o seu repertório desenvolve um 

modelo mental errôneo. De outra maneira, caso o produto cumpra com o seu 

papel sendo fácil de usar e satisfaça as necessidades do usuário, 

provavelmente a experiência será agradável (NORMAN, 2008).  

O mesmo autor explica que através dos órgãos dos sentidos 

recebemos diversos estímulos externos do meio físico e social que são 

interpretados como afeto. Através do afeto é possível criar uma opinião a 

respeito de determinado assunto de maneira consciente e até inconsciente.  

Além do mais, o afeto pode proporcionar ao indivíduo interações 

negativas e até positivas por meio da ativação de neurotransmissores do 

cérebro que ampliam o processamento do cérebro e desenvolvem emoções 

como o entusiasmo, confiança e alegria. Nesta linha de raciocínio é possível 

concluir que afeto e emoção possuem significados diferentes.  

Assim sendo, é preciso entender melhor como é a relação de um produto e a 

emoção que ele provoca no usuário. Para isto, este assunto vem sendo 

estudado através da avaliação de usabilidade que utiliza ferramentas que 

podem investigar a satisfação dos usuários. 
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2.2.5.3 O uso de ferramentas de investigação da satisfação dos usuários 

Os estudos sobre a satisfação do usuário com produtos é uma área de 

pesquisa existente desde a década de 70. Esta área trabalha com uma 

abordagem que visa a avaliação de produtos. Neste contexto, Cardozo 

(1965) afirma que o esforço e as expectativas do usuário de produtos podem 

influenciar a análise do produto e até a experiência de compra. 

Oliver (1993), comenta que desde a década de 80 a avaliação de 

satisfação emocional já era investigada. Assim sendo, foi percebido que os 

usuários já possuíam um repertório sobre as expectativas pré-consumo e 

analisavam a performance do produto. Consequentemente os indivíduos 

faziam uma comparação de suas expectativas com a performance para 

construírem suas percepções de desconfirmação e assim formarem seu 

senso crítico capaz de realizar julgamentos sobre a satisfação do uso de 

produtos.  

Westbrook e Oliver (1991) declaram que “a satisfação não é o prazer 

sentido durante a experiência de consumo, mas é a interpretação da 

avaliação se esta experiência foi tão boa quanto deveria ser”.  

Os autores realizaram um estudo analítico sobre a identificação dos 

padrões mais sofisticados de emoções presentes no consumo. Através da 

escala emocional DES-II de Izard (1977) foi observado que altos graus de 

satisfação estavam presentes em consumidores que apresentaram emoções 

como prazer/surpresa e interesse/surpresa. Porém, os níveis considerados 

moderados de satisfação foram relacionados a experiências sem emoções, já 

os menores níveis de satisfação estavam relacionados às emoções 

negativas.  

Larán e Rossi (2003) investigaram o poder da surpresa na formação 

da satisfação. A pesquisa revelou haver uma relação entre a surpresa, como 

elemento potencializador das experiências emocionais e como fator indicador 

de satisfação. O estudo concluiu que o usuário que experimentavam 

surpresas positivas ficavam mais satisfeitos do que os que experimentavam 

surpresas negativas.  
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Portanto, para resolver a questão sobre a interação do ser humano 

com produtos e sistemas, a avaliação de satisfação emocional é utilizada 

para analisar os sentimentos que funcionam como fonte de informações 

sobre o estado emocional do usuário.  

Assim, para mensurar o comportamento emocional do indivíduo, faz se 

necessário analisar as manifestações emocionais e compará-las com os 

níveis de usabilidade de produtos e sistemas.  

Existem diversos métodos e técnicas de abordagem que são adotados 

como instrumentos de avaliação emocional que analisam a relação 

emocional entre usuários e produtos. 

Os métodos encontrados que estão relacionados a interação usuário-

produto também podem ser utilizados para avaliar a satisfação emocional na 

manipulação de embalagens.  

Desmet, Overbeeke e Tax (2001) desenvolveram os instrumentos de 

avaliação emocional que são compreendidos em Emocards, métodos não 

verbais e auto-respondentes.  

Já Pasquali (2003) comenta sobre a escala psicométrica que utiliza 

números para quantificar os fenômenos psicológicos. Ou seja, as escalas ou 

testes psicométricos avaliam as características do comportamento do 

indivíduo durante uma determinada tarefa. 

De acordo com a Izard (2006) as seguintes ferramentas e métodos 

gerativos são utilizados nesta temática: ferramentas para coleta da 

informação, ferramentas para representar e explorar informações, 

ferramentas para definir características do produto e ferramentas e métodos 

avaliativos: ferramentas para medir a expressão/significação dos produtos; 

ferramentas para medir as características sensoriais, ferramentas para medir 

a reação emocional aos produtos.  

Sendo assim, os métodos relacionados a interação usuário-produto, 

segundo Izard (2006), serão apresentados na Tabela 2, abaixo.  
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Tabela 2 – Instrumentos para a avaliação da emoção na interação usuário-produto  
Instrumentos de 
avaliação 
emocional 

Aplicação 

Differential 
Emotions Scale  

A Escala Diferencial de Emoções é um instrumento padronizado que divide a 
descrição do indivíduo de experimentar a emoção em categorias distintas. O DES 
foi formulado para extrair o estado emocional dos indivíduos num ponto específico 
no tempo, quando eles estão respondendo ao instrumento. No entanto, a DES não 
pôde incluir todas as emoções a experiência do produto. Algumas emoções que 
são relevantes podem estar ausentes. 

Emoscope Os grupos Emoscope reunem um conjunto de técnicas que visam enriquecer os 
aspectos de usabilidade emocional nos processos de auditoria da experiência de 
utilização em uma dupla abordagem: a intervenção sobre o produto (EmoTools) e 
sobre o processo de design (UseTherapist). Esse método concentra-se na 
divergência conhecida entre o que o usuário faz e aquilo que ele diz que faz, entre 
sentenças e fatos. 

FaceReader Análise em tempo real da expressão facial de um vídeo. FaceReader é uma 
ferramenta para controlar o estado afetivo do usuário ao utilizar produtos ou 
software sem recorrer à auto-relato.  

Geneva Emotion 
Wheel 

Em geral, a seleção de emoções incluídas nos questionários verbais de emoção é 
baseada em arbitrariedade. Além disso, as emoções são geralmente apresentadas 
de forma assistemática. GEW é um conjunto estruturado de emoções que se 
apresenta de forma gráfica amigável, permitindo que o entrevistado possa 
compreender rapidamente o princípio da emoção. A Emoção Roda de Genebra 
(GEW) é um derivado teoricamente e empiricamente testado instrumento para 
medir as reações emocionais a objetos, eventos e situações. Ao entrevistado(a) é 
solicitado a indicar a emoção que ele/ela experimentou escolhendo várias 
intensidades da mesma emoção, ou uma mistura de uma família de 20 emoções 
distintas. As famílias estão dispostas a emoção em forma de roda com o eixo 
definido por duas dimensões de avaliação mais importantes. 

PAD Emotion 
Scales 

É uma medida clássica de emoção, que também pode ser aplicada ao design. É um 
conjunto de escalas de emoção com 34 itens de auto-relato baseado na técnica do 
diferencial semântico. Uma versão abreviada com 12 itens, também está disponível 
aos participantes de uma taxa de teste de cada estímulo (produto, por exemplo). A 
partir dessas avaliações uma nota sobre os três principais dimensões de afeto 
(excitação, prazer e predomínio) podem ser calculadas. O software também pode 
calcular uma pontuação para oito emoções básicas e classificá-las (o mais próximo 
de para um estado emocional ou o mais afastado deste estado).  

Self-assessment 
manikin (Escalas 
gráficas de auto-
relato). 

Medição de emoção e reação afetiva, em geral. Depois de serem expostos a um 
estímulo, os participantes têm de avaliar seu estado atual usando três escalas, 
correspondentes aos três principais dimensões de afeto (valência, alerta e 
dominância). Cada escala é composta por cinco números. Por exemplo, a escala de 
valência vai de um personagem sorrindo para uma personagem carrancuda. 
Participantes podem selecionar um desses valores ou colocar uma cruz entre dois 
personagens, o que resulta em uma escala de nove pontos.  

SusaGroup Medir o impacto emocional de produtos, serviços, ambientes, ambientes de varejo, 
websites, interfaces, anúncios e muito mais. 

LEM-emotions É composta por um personagem com oito expressões validadas que podem ser 
utilizadas para se obter um feedback emocional do usuário ao serem aplicados aos 
produtos.  

CapturEMO É uma ferramenta com mais personagens com e mais emoções ilustradas. Além 
dos instrumentos descritos anteriormente, outras ferramentas podem ser 
encontradas, buscando de uma maneira ou de outra, fazer uma avaliação 
emocional e cognitiva de pessoas ou grupos.  

Fonte: Izard (2006) 

Ainda segundo o autor, outros instrumentos de avaliação emocional e 

cognitiva de pessoas ou grupos também são utilizados e serão demonstrados 

na Tabela 3, a seguir. 

Tabela 3 - Instrumentos para avaliação emocional e cognitiva 
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Intrumentos de 
Avaliação 
Emocional e 
Cognitiva 

Aplicação 

POMS Segundo Viana, Almeida, Santos (2001) O Perfil de Estados de Humor (Profile of 
Mood States – POMS) avalia estados emocionais e os estados de humor, assim 
como a variação que lhes está associada. Ainda que a natureza da avaliação 
preconizada pelo POMS não inclua obviamente as dimensões fisiológica e 
comportamental dos afetos e emoções, o fato de constituir um instrumento de 
auto- relato de fácil e rápida utilização para captar os estados afetivos 
transitórios e flutuantes nos sujeitos, contribuiu decisivamente para a sua boa 
aceitação quer para investigação quer para intervenção. 

QUIS Questionaire for User Interaction Satisfaction - Univ. Maryland (Norman, 1989). 
Este tipo de técnica pode ser empregada para aumentar a efetividade de 
avaliações analíticas, realizadas por especialistas que diagnosticam problemas 
de usabilidade. Apoiados pelas respostas de questionário de satisfação estes 
podem centrar suas análises sobre os pontos problemáticos no sistema, 
apontados pelo usuário. 

BRUNS A Escala de Humor de Brunel, BRUMS, foi desenvolvida para permitir uma 
rápida mensuração do estado de humor de populações compostas por adultos e 
adolescentes. Adaptado do “Profile of Mood States”, o BRUMS contem 24 
indicadores simples de humor, tais como as sensações de raiva, disposição, 
nervosismo e insatisfação que são perceptíveis pelo individuo que esta sendo 
avaliado 

PANAS X segundo Peluso (2003), que validou e traduziu para o português à escala 
psicométrica. PANAS X - Positive and Negative Affect Schedule - Expanded é 
um instrumento que melhor caracteriza as alterações de afeto extremas, como 
depressão e ansiedade. O instrumento de Watson e Clark (1994) propõe a 
mensuração dos estados de afetos de um indivíduo durante diferentes contextos 
de uso. Para tanto, o instrumento enumera 60 adjetivos correspondentes a 
afetos positivos (entusiasmo, alerta, prazer) e negativos (aflição, desprazer, 
entre outros). A estrutura da escala PANAS X se apóias no modelo circular 
proposto por Watson e Tellegen (1985), onde estruturas bidimensionais e 
multifatoriais vão desempenhar um papel importante na origem da escala. O 
modelo de afeto desenvolvido por estes autores é circular, e parte do também do 
modelo circumplex de Russel (1980).  

Fonte: Autor 

De acordo com Bonapace (2002), O método SEQUAM é utilizado para 

avaliar a interação usuário-produto através de uma análise sobre as 

propriedades físicas do produto e as sensações percebidas pelos usuários. 

Ou seja, o objetivo deste método é identificar as sensações dos usuários em 

relação as propriedades do produto, como por exemplo, tamanho, peso, 

manuseio e entre outros aspectos. 

As técnicas de observação que fazem o registro dos participantes 

durante a manipulação de produtos e/ou objetos se completam com várias 

técnicas de avaliação de produtos, tais como Grupo Focado (Freitas et al., 

1998), Escala de Diferencial Semântico (Osgood, Suci e Tannenbaum, 1957; 

Pasquali, 1999), Perfil de personalidade do produto (Green e Jordan (2002), 

Painel de tema visual (Baxter, 2005), Personagem símbolo - Creating 

Persona (Bürdeck, 2006) e outros.  
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De maneira geral, os instrumentos de avaliação de satisfação 

emocional comentadas anteriormente são capazes de obterem respostas 

subjetivas ou até informações somente visuais. Deste modo, é notável que a 

interpretação dos resultados é limitada pela própria metodologia de medição 

baseada na subjetividade das respostas emocionais dos usuários de 

produtos.  

Existem diversas ferramentas de mensuração das respostas 

emocionais e inconscientes que avaliam o envolvimento emocional, esforço 

de atenção e emoções positivas e negativas provocadas (SOUSA E 

MORAES, 2014).  

Neste contexto, de acordo com Jenkins, Brown e Rutterford (2009), os 

métodos mais utilizados para medir a resposta de estímulos emocionais em 

pesquisas são: Condutância da pele – Resposta eletrodérmica ou resposta 

galvânica da pele (GSR); Função cardíaca – Eletrocardiograma e 

ecocardiograma;   Frequência   cardíaca   e   respiratória;   Pressão   arterial;  

Musculatura   facial  – Eletromiograma;   Atividade mioelétrica gástrica  

– Eletrogastrograma. 

Os equipamentos podem ser classificados em duas categorias: 

• Neurométricos: Equipamentos capazes de mensurar a atividade 

cerebral, tais como o EEG e a fMRI. 

• Biométricos: Equipamentos que podem avaliar e identificar as 

alterações do corpo do indivíduo através de indicadores, como por 

exemplo, Eye Tracker e Termografia.  
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Alguns estudos conseguiram demonstrar que a combinação de tais 

métricas podem fornecer um método adequado para o desenvolvimento de 

produtos. Além disso, ainda são capazes de medir e responder, por exemplo, 

os níveis de tensão do usuário de produtos (HEALY E PICARD, 2005).  

Redwood (2011) utilizou a tecnologia do rastreamento ocular para 

analisar a satisfação do usuário. Contudo, esta tecnologia infelizmente não 

pode constatar o real comportamento do dia a dia dos usuários, que muitas 

vezes é diferente do momento da realização de um teste em situação 

controlada de laboratório. 

Para solucionar este problema, algumas pesquisas na área da 

neurociência, que analisa e compreende o comportamento humano estão 

sendo desenvolvidas para compreender a relação de satisfação do usuário 

durante o uso de produtos (Khushaba et al, 2013). Para Lindstrom (2008), 

pesquisas nesta área analisam a parte inconsciente do cérebro e justifica o 

motivo de uma determinada pessoa realizar suas decisões impulsionadas por 

emoções.  

Ou seja, através desta área é possível utilizar ferramentas de análise 

que são capazes de identificar e compreender a escolha do produto e a 

relação de satisfação do usuário (Khushaba et al, op. cit.). Para tanto, as 

técnicas de neuroimagem recorrem ao escaneamento do cérebro e produzem 

o mapeamento das estruturas do cérebro ou do funcionamento dos neurônios 

(Kosslyn e Rosenberg, 2001). Huttenlocher (2002), comenta que o uso desta 

técnica permite analisar diretamente as atividades cerebrais e identificar as 

áreas cerebrais que são ativadas durante o processo de decisão do indivíduo 

(BICKEL et al., 2006).  

A aplicação destas técnicas pode proporcionar ao pesquisador uma 

melhor observação do comportamento dos usuários de produtos (Zaltman, 

2003). Neste campo existem diversos instrumentos de análise, tais como a 

Eletroencefalografia (EEG) e a Magnetoencefalografia (MEG) (KENNING, P. 

E PLASSMANN, H., 2005). 
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Em relação a ferramenta mais comum, a neuroimagem utiliza-se da 

Ressonância Magnética Funcional - functional Magnetic Resonance Imaging  

(fMRI) para o registro das imagens sobre o trânsito de substâncias no 

cérebro, identificação, localização e intensidade da atividade cerebral 

(MUSSARA, 2010; GAZZANIGA, IVRY E MANGUN, 2006).  

Ou seja, é possível acompanhar as alterações das atividades neurais 

com melhor resolução espacial através de imagens tridimensionais (Pinel, 

2005). Por outro lado, os estudos com o fMRI possuem algumas limitações, 

como por exemplo, a realização de testes é exclusiva a laboratórios ou a 

clínicas; possui alto custo e altamente especializado; a atividade é medida 

por segundos e assim oferece baixa resolução temporal; é barulhento e 

dificulta a proposta de testes com processo mental baseado somente a 

regiões cerebrais. 

Deste modo, através da utilização de técnicas de neuroimagem são 

ampliadas outras alternativas de análise do usuário de embalagem de 

produtos. Para Bickel et al., (2006) é possível utilizar as ferramentas de fMRI, 

a Tomografia por Emissão de Positrons (PET) e a Tomografia Ótica 

Funcional Difusa (FDOT) como instrumentos de avaliação e identificação das 

áreas cerebrais ativadas durante a exposição dos consumidores a vídeos, 

marcas, produtos e outros. 

Atualmente diversas empresas utilizam ferramentas com propósitos 

comerciais no ramo automobilístico (Lee, Broderick e Chamberlain, 2007), em 

refrigerantes (Mcclure et al., 2004), de varejo (Zaltman, 2003) e de alimentos 

(Le Coutre, 2007). As pesquisas voltadas para a compreensão do sistema de 

recompensa (Walter, 2005) dos usuários permitem avaliar o comportamento 

dos indivíduos, suas preferencias e reações a determinados sabores, cheiros 

e até estímulos sociais. 

Existe uma diversidade de pesquisas nestes temas, portanto para 

simplificar, os temas foram categorizados nas seguintes áreas: recompensa, 

processo de decisão, resposta afetivo-sensorial, memória e persuasão 

(ALMEIDA E ARRUDA, 2014). 
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 No caso das pesquisas quantitativas não é possível afirmar que 

alguma situação investigada é representativa de toda a cultura (Clegg et al., 

1998). Além disto, o entrevistado pode opinar com respostas enganosas por 

medo ou constrangimento do não cumprimento da promessa do sigilo do 

anonimato. Uma solução para este caso pode ser a implementação de uma 

pesquisa qualitativa com o auxílio do equipamento de Eletroencefalograma 

(EEG) que é uma técnica não invasiva e possui menor custo em relação ao 

fMRI. 

Os pesquisadores estão utilizando o sistema de medidas 

desempenhadas pelo EEG que analisa a experiência do usuário de acordo 

com o registro dos sinais elétricos produzidos pelos neurônios, que por sua 

vez são captados por sensores dispostos ao longo do escalpo dos usuários e 

ainda possui melhor visualização espacial (Madan, 2010; Pradeep, 2007). 

Alguns aspectos limitadores dessa ferramenta são: o tempo gasto para 

preparar e levar as informações para os analistas e o alto nível de ruído dos 

sinais quando captados. 

Ao detectar características da atividade cerebral é possível até criar 

um ciclo de feedback e os usuários podem se comunicar com um computador 

sem a necessidade de dispositivos de saída. Este equipamento é portátil e de 

fácil condução, além disso, o seu uso no usuário possibilita a realização de 

testes em diversas situações em ambientes. 

Segundo Jenkins, Brown e Rutterford (2009), o EEG possui uma 

desvantagem em relação a outras técnicas similares. Isto é justificado pelo 

próprio método experimental que tem como requisito o contato ou 

interferência com o corpo do indivíduo. Isto pode apresentar limitações em 

análises de atividades mais dinâmicas ou que necessitem maior liberdade de 

movimentos do usuário.  

Por outro lado, o EEG também pode ser utilizado simultaneamente 

com o Eye Tracking para determinar exatamente para onde o indivíduo está 

olhando, permitindo mapear a sequência de seus olhares. Esta técnica utiliza 

câmeras especiais que capturam o mínimos movimentos dos olhos 



	  

71	   	  

permitindo realizar uma avaliação comportamental implícita (NASCIMENTO, 

2011).  

Ou seja, através deste método é possível estudar a atenção visual dos 

usuários de embalagens em tempo real. Além disso é um equipamento de 

baixo custo e portátil e o sistema de medidas do rastreador ocular é dado 

somente através dos olhos. 

A técnica de Galvanic Skin Response (GSR) trabalha com a resposta 

emocional das pessoas através da sudorese da pele que é controlada pelo 

sistema nervoso autônomo. Este equipamento indica se o nível de excitação 

(arousal) está alto e também indica eventos que podem ocorrer sendo 

classificados em negativos e positivos (SOUSA E MORAES, 2014).  

A eletromiografia (EMG) facial pode mensurar a intensidade da 

ativação dos músculos responsáveis pelas expressões faciais 

(NASCIMENTO, 2011). O  eletromiógrafo faz o registro da atividade elétrica 

dos músculos envolvidos na expressão facial, mesmo que ela ainda não seja 

observada a olho nu. 

Outras técnicas também são utilizadas nesta área, tais como a 

Magnetoencefalografia (NASCIMENTO, 2011); Estimulação Transcraniana 

(TMS), Parâmetros cardiovasculares, pressão arterial, batimento cardíaco, 

pressão sanguínea, EEG com e sem fio – Emotiv EPOC e Mynd (RIBEIRO, 

2014). 

Já a técnica da Termografia é um método altamente preciso, sem 

contato do participante e realiza medições das variações de temperatura da 

pele de acordo com a vasodilatação e vasoconstrição do indivíduo (RING E 

AMMER, 2000). Este método possui sensibilidade suficiente de detecção de 

temperatura e é altamente recomendado para mensurar, de maneira objetiva, 

a resposta afetiva de indivíduos quando expostos a determinados estímulos. 
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Capítulo 3 – MÉTODOS PARA A AVALIAÇÃO DE USO DE       
PRODUTOS MANUAIS 

 
 
 

 

 

 

3.1 Métodos para avaliação do produto  
 

Na maioria dos locais o ser humano se depara com uma grande 

diversidade de produtos de consumo. Neste caso, se uma situação de uso de 

determinado produto for de difícil manuseio, provavelmente, algumas 

consequências surgirão ao usuário, tais como, desperdício de tempo, 

frustação e desconforto que podem até desestimular a atividade (Falcão e 

Soares, 2013). 

Neste contexto a usabilidade se encaixa como uma ferramenta para 

compreender e oferecer a melhor alternativa de solução aos problemas de 

interação usuário-produto. Falcão e Soares (2013) afirmam que esta 

disciplina compreende o usuário, seus objetivos e suas necessidades em 

relação ao uso de produtos, através da aplicação de métodos de avaliação 

de usabilidade. Desta forma, vamos nos ater neste capítulo a avaliação do 

produto através da sua interface, para isto utilizaremos os métodos de 

avaliação de usabilidade. 

A avaliação de usabilidade é uma técnica aplicada para a obtenção de 

informações sobre o uso de produtos e tem o objetivo de otimizar a interface 

de um produto ou sistema. De acordo com Rosenbaum (1989); Molich e 

Dumas (2008), a metodologia para avaliação de usabilidade é composta por 

testes com e sem usuários (avaliação por especialistas). Porém, para ambos 

os tipos de avaliação o objetivo converge para melhorar a usabilidade de 
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produtos Estes métodos podem ser aplicados por questionários e por 

desempenho (KIM E HAM, 2008, ROSENBAUM, 1989; MOLICH E DUMAS, 

2008). 

Os questionários são considerados instrumentos de análise escrita de 

perguntas de múltipla escolha, que podem ser através de uma escala de 

valores ou discursivas. A escolha desta técnica é indicada para mensurar 

dados com precisão estatística, com baixo valor de custo e ainda com rápido 

acesso a um número maior de voluntários  (LEHTO E BUCK, 2008). 

Na tentativa de diminuir as desvantagens desta técnica, as questões 

devem no mínimo serem diretas e com respostas mínimas. Para tanto, 

Soares (2004) organizou os questionários em dois tipos: 

• Os questionários de auto-aplicação, nos quais o sujeito fica só, diante 

do questionário, para respondê-lo; 

• os questionários por pesquisadores, nos quais o pesquisador faz as 

perguntas e anota as respostas. 

Para que o questionário consiga atingir o objetivo adequado e responder 

as expectativas da pesquisa, ele deve ser bem planejado e considerar a 

ocorrência de possíveis falhas. 

Dentre as metodologias para a avaliação da usabilidade, Leventhal e 

Barnes (2008) afirmam que a abordagem para usuários de softwares não é 

conclusiva e apresentam um novo método baseado nos modelos criados por 

Eason (1984), Shackel (1991), Nielsen (1993). Tais modelos haviam sido 

desenvolvidos para analisar softwares e websites relacionados a interação 

humano-computador mas podem ser perfeitamente adaptados para o uso em 

produtos de consumo (Tabela 4).  

Assim, Leventhal e Barnes (op. cit.) propõem um modelo próprio de 

usabilidade. O objetivo deste modelo é determinar se a interface possui boa 

usabilidade de acordo com as variáveis situacionais e variáveis de interface 

do usuário (Figura 14).  
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Soares e Falcão (2013) realizaram uma revisão da literatura 

apresentando conceitos e definições sobre a usabilidade de produtos de 

consumo. Neste estudo, os autores concluíram que a maioria dos modelos de 

avaliação de usabilidade analisados (Eason (1984); Schackel (1991); Nielsen 

(1993); (Leventhal e Barnes, 2008); Kwahk e Ham (2002); Kim e Han (2008); 

Kahmann e Henze (1999; 2002) estavam relacionados a usabilidade de 

software e produtos eletrônicos e possuíam critérios insuficientes quanto a 

abordagem sobre a experiência do usuário de produtos.  

 

Tabela 4. Taxonomia dos modelos de usabilidade.   
Modelo Dimensões Definição 

Modelo de 
Eason 
(1984) 

Tarefa 
Frequência Número de vezes que uma tarefa é realizada pelo 

usuário. 

Abertura Extensão em que uma tarefa é modificável. 

Usuário 

Conhecimento O conhecimento que o usuário aplica na tarefa. 
Este deve ser apropriado ou não. 

Motivação O que determinou ao usuário o cumprimento de 
sua tarefa. 

Critério A habilidade do usuário em não escolher o uso de 
alguma parte do sistema. 

Sistema 

Fácil de aprender O esforço requerido para entender e operar um 
sistema não familiar. 

Fácil de usar O esforço requerido para operar um sistema uma 
vez que é entendido e dominado pelo usuário. 

Correspondência 
da tarefa 

A extensão que cada informação e funções que 
um sistema fornece correspondem às 
necessidades do usuário para uma determinada 
tarefa. 

Modelo de 
Shackel 
(1991) 

Eficácia 

É descrita pelo intervalo da tarefa que deve ser 
melhor do que o nível de desempenho exigido, 
assim como uma percentagem específica de um 
intervalo de usuários alvo dentro de uma gama 
específica do ambiente de uso. 

Facilidade de aprendizado 
Corresponde ao tempo entre o treinamento dos 
usuários e suporte da instalação do sistema, 
incluindo o tempo de reaprendizado. 

Flexibilidade 

Corresponde à permissão de alguma variação de 
percentual especificado na tarefa e/ou no 
ambiente além do que foi especificado 
primeiramente. 

Atitude Corresponde aos níveis aceitáveis de custo 
humano em termos de cansaço, desconforto, 
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frustração e esforço pessoal. 

Modelo de 
Nielsen 
(1993) 

Facilidade de aprendizado 

O sistema deve ser fácil de aprender para que o 
usuário, mesmo não tendo experiência, possa 
rapidamente começar a obter resultados 
satisfatórios do trabalho realizado. 

Eficiência 

Está diretamente relacionada com a produtividade 
do sistema, de modo que uma vez que o usuário 
tenha aprendido o sistema, seja possível uma alta 
produtividade. 

Facilidade de memorizar 

O sistema deve ser fácil de lembrar, de forma que 
o usuário ocasional não tenha que aprender tudo 
de novo sobre o sistema após algum período sem 
tê-lo usado. 

Tabela 4. Taxonomia dos modelos de usabilidade (cont.).   

	  

Modelo de 
Nielsen 
(1993) Poucos erros 

O sistema deve ter uma baixa taxa de erros, de 
modo que os usuários cometam poucos erros 
durante o uso do sistema, e assim que erros 
sejam cometidos, estes possam ser corrigidos de 
forma simples e rápida. Além disso, erros 
catastróficos não devem ocorrer. 

Satisfação 
O sistema deve permitir uma interação agradável, 
para que os usuários estejam subjetivamente 
satisfeitos ao utilizá-lo. 

Fonte: Falcão (2013). 

 

Figura 14. Modelo de usabilidade proposto por Leventhal e Barnes (2008) 

 
Fonte: Adaptado por Falcão (2013). 
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Além do mais, estas referencias não eram claras o suficiente para 

informar quais métricas eram adequadas para uma avaliação de usabilidade 

de produtos e ainda não auxiliava de maneira adequada a aplicação da 

prática.  

Todavia, Soares (1998) desenvolveu um modelo de usabilidade 

utilizado em produtos para pessoas portadoras de deficiência, mas que pode 

ser utilizado em qualquer produto de consumo produzido industrialmente 

(Soares, 2012). O mesmo autor comenta que esta metodologia ainda não 

havia sido testada industrialmente, porém, tudo leva a crer, que os riscos e 

custos podem ser diminuídos desde que seja aplicado desde o início do 

projeto e que considere as necessidades dos usuários, bem como a sua 

satisfação.  

Sendo assim, o teste de usabilidade é uma técnica de avaliação 

composta pela observação do uso do produto pelo usuário (Rubin e Chisnell, 

2008; Barnum, 2011). Nilsen (1993) afirma que é uma técnica fundamental e 

insubstituível de análise do uso de produtos e ainda é capaz de mensurar o 

nível de satisfação do usuário (ROSENBAUM, 1989). 

 Contudo, de acordo com o objetivo da avaliação a que se destina, a 

escolha adequada do método de avaliação de usabilidade dependerá do 

tempo e investimento financeiro disponível. De acordo com Kim e Han 

(2008), os métodos que mensuram o nível de usabilidade de produtos são 

divididos em dois tipos: questionários e métodos relacionados ao 

desempenho.  

 

Nos casos que não são necessários participantes para a avaliação, os 

especialistas são solicitados a exporem suas opiniões baseadas em 

observações estruturadas e este método é denominado como não empírico 

através de duas maneiras: avaliação heurística e/ou walkthrough.  

 

 No caso dos métodos empíricos faz se necessário a participação de 

usuários para a realização das técnicas de observações e entrevistas que 

são empregadas nos testes de usabilidade.  
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Segundo Jordan (1998) e Moody (2002), os métodos empíricos são 

geralmente divididos em métodos quantitativos (coleta de dados numéricos 

seguida de uma analise estatística) e métodos qualitativos (coleta de dados 

qualitativos do comportamento humano seguida de uma análise subjetiva ou 

interpretativa). De acordo com Han et al., (2001) a Figura 15 demonstra a 

abordagem da usabilidade do produto de acordo com as dimensões objetivas 

e subjetivas.  

 

 
Figura 15. Abordagem da usabilidade do produto baseada em Han et al., (2001). 

 
Fonte: Vasconcelos (2014) 

Jordan (1998) completa declarando que dependendo da experiência 

do usuário, ele é a melhor pessoa a se observar utilizando um produto. 

Portanto, o método de observação das atividades, em especial do usuário, 

deve oferecer os dados sobre a real interação entre o usuário com o produto, 

enquanto que as entrevistas devem fornecer o que não pode ser percebido 

no processo de observação das atividades. Além disso, o citado autor 

conseguiu categorizar dez princípios que são utilizados para a análise de 

usabilidade de produtos, apresentados a seguir: 

1. Consistência – projetar produtos de maneira que tarefas similares sejam 

executadas de modo similar. Inconsistências são prováveis a levar a erro.  
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2. Compatibilidade – projetar um produto de modo que seu método de 

operação é compatível com as expectativas baseadas no conhecimento de 

outros tipos de produtos e do „mundo exterior‟.  

3. Consideração de recursos do usuário – projetar um produto de maneira 

que seu método de operação leve em conta as necessidades dos recursos 

do usuário durante a interação.  

4. Feedback – projetar um produto de maneira que as ações tomadas pelos 

usuários sejam reconhecidas e uma indicação significante é dada sobre o 

resultado dessas ações  

5. Prevenção de erro e recuperação – projetar um produto de modo que a 

probabilidade de erro do usuário seja minimizada e de modo que se erros 

ocorrerem sejam corrigidos rapidamente e facilmente.  

6. Controle do usuário – projetar um produto de modo que a extensão que o 

usuário tem controle sobre as ações tomadas pelo produto e o estado que 

o produto está é maximizado.  

7. Claridade visual – projetar um produto de maneira que a informação 

mostrada possa ser lida rápida e facilmente sem causar confusão.  

8. Priorização de funcionalidade e informação – projetar um produto de 

maneira que as funcionalidades e informações mais importantes são 

facilmente acessíveis ao usuário.  

9. Transferência apropriada de tecnologia – fazer uso apropriado da 

tecnologia desenvolvida em outros contextos para aumentar a 

usabilidade de um produto.  

10. Clareza – projetar um produto de maneira que dicas sejam dadas tal para 

sua funcionalidade e método de operação.  

 

Nesta perspectiva, para aperfeiçoar os testes de usabilidade, a técnica 

think aloud (pensar alto) pode ser inserida, caso queira observar o usuário 

pensando em voz alta durante a realização de determinada tarefa em um 

laboratório de usabilidade com câmaras de vídeo e espelhos unidirecionais. 

Esta técnica auxilia o avaliador a identificar problemas de usabilidade do 

produto analisado (HERTZUM E JACOBSEN, 2001). 
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Outro ponto que iremos nos ater é em relação a experiência do usuário 

em testes de usabilidade que para Tulis e Albert (2008) são mensurados a 

partir de dois aspectos: Performance e satisfação. Os citados autores 

sugerem que ao utilizarmos tanto as métricas de performance quanto as de 

satisfação podemos obter uma análise mais precisa da experiência do 

usuário.  

 

De acordo com Leventhal e Barnes (2008), a performance corresponde 

ao que o usuário desempenha durante a interação usuário-produto, enquanto 

que a satisfação diz respeito às questões subjetivas da  mesma interação. 

Outro aspecto com bastante importância para um teste com produtos de 

consumo é a escolha dos participantes, esta é uma tarefa muito cautelosa e 

séria. Neste caso, dependendo do objetivo do estudo, é possível selecionar 

usuários experientes de acordo com o nível de experiência. Os níveis são 

categorizados do seguinte modo: 

• Usuário novato - conhecimento limitado sobre o produto, nunca 

utilizou o produto. 

• Usuário regular - nível de conhecimento moderado, já utilizou um 

produto similar. 

• Usuário experiente - nível de conhecimento alto, já utilizou o 

mesmo modelo de produto. 

 

3.2 Análise da satisfação do usuário 
 

Através da análise da satisfação do usuário é possível compreender o 

que o usuário diz e pensa a respeito de sua interação com o produto. Ou 

seja, ele consegue expressar suas impressões sobre o que foi fácil ou 

confuso de usar e até o que superou suas expectativas.  

A análise da satisfação do usuário desta pesquisa foi realizada através 

das técnicas de EEG, rastreamento ocular e termografia que serão descritas 

nos subcapítulos a seguir.   
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3.2.1 Análise da satisfação do usuário através do EEG  

O EEG é uma técnica que analisa a atividade elétrica do cérebro 

através de eletrodos posicionados na superfície do crânio. A atividade elétrica 

dos neurônios são geradas por dipolos elétricos e assim registrados pelo 

EEG. Assim, dois grupos de análises estatísticas são realizadas com o 

mapeamento elétrico do cérebro: domínio do tempo e domínio da frequência 

(Nascimento, 2011).  

Desta maneira, as atividades do usuário podem ser analisadas através 

da observação das funções cerebrais em simulações e tarefas reais. Neste 

sentido, esta técnica é aplicada para apresentar dados sobre as alterações 

do sistema cerebral, que são observadas de acordo com a ativação de áreas 

específicas do cérebro que são detectadas a partir da Interface Cérebro 

Computador (Parasuraman e Rizzo, 2007).  

Embora os registros do EEG não sejam superiores a resolução 

espacial do cérebro através da Ressonância Magnética Funcional, a técnica 

de EEG consegue analisar o trabalho cognitivo realizado em atividades reais. 

Sendo assim, esta técnica pode ser empregada para analisar a satisfação do 

usuário em diversas atividades, especialmente em relação a usabilidade de 

produtos (Parasuraman e Rizzo, 2007).  

Esta temática já vem sendo pesquisada por Esfahani e Sundararajan 

(2011) com o objetivo de analisar o nível de satisfação do usuário. Os autores 

utilizaram o EEG Emotiv EPOC para controlar os movimentos de um robô a 

partir de comandos á nível mental e encontraram uma acurácia de 79,2% de 

detecção do nível de satisfação. 

Já no estudo de Ohme et al., 2010 e Astolfi et al., 2008, foi investigada 

a dinâmica da atividade cerebral dos usuários que assistiam comerciais de 

TV. Neste estudo foi encontrada a ativação cerebral dos lobos frontal e 

parietal para os comerciais que foram lembrados pelos participantes, em 

relação aos comerciais que foram esquecidos.  
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3.2.2 Análise da satisfação do usuário através do rastreamento ocular 

O rastreamento ocular é um método que vem sendo utilizado desde a 

década de 1980. É o processo de rastreamento ocular (Eye tracking) que 

informa através dos reflexos externos as informações sobre a atividade 

cerebral do ser humano. O procedimento com este equipamento é controlado 

por um computador para diversos fins de análise, tais como, comerciais, e-

mails, páginas Web e jogos online. A forma de acompanhamento do 

participante é fácil e tem o objetivo de verificar o que a pessoa está 

observando e se ela está dando a devida atenção. Para isso, determina-se 

uma ordem cronológica do que se deseja analisar (ROTH, 2013). O método 

de captura do foco ou atenção visual do usuário ocorre através de uma tela 

de computador. Sendo assim, por meio de fixações oculares nos locais de 

amostragem x/y são definidas as Áreas de Interesse (AI) na tela ou cena 

vista (Goldberg e Wichansky, 2002). 

Esta técnica pode ser utilizada para registrar os dados quantitativos do 

diâmetro da pupila, coordenadas de fixação, distância de fixação, ângulos 

dos movimentos de sacada dos olhos, entre outros (WICKENS E 

HOLLANDS, 2000; AHLSTROM E FRIEDMAN-BERG, 2006). 

De acordo com Redwood (2011), a compreensão do comportamento 

do usuário com o produto foi realizado através da tecnologia de rastreamento 

ocular para analisar se o que o comportamento que o usuário diz ter ou fazer 

é semelhante ao que eles estão fazendo no momento da pesquisa. 

Goldberg e Wichansky (2002) comentam que o rastreamento ocular 

pode ser utilizado como uma ferramenta secundária em análises de 

usabilidade para melhorar a interface de aplicativos de software, o design e o 

conteúdo de telas de menus, a localização e o tipo de elementos visuais e a 

escolha do estilo de visualização da interface do usuário.  

Desta maneira Pirolli et al., (2001) confirmam que o uso do 

rastreamento ocular ajuda a interpretar o comportamento dos usuários na 

interação de navegadores de internet.  



	  

82	   	  

Goldberg e Wichansky (2002) comentam que o RO também é aplicado 

em análise de tarefas de leitura e consegue registrar informações sobre as 

diferenças entre a percepção de texto e o processamento cognitivo. Mais 

uma vez com o auxílio do RO a avaliação de usabilidade é realizada de 

maneira mais detalhada para compreender a satisfação do usuário.  

May et al., (1990) declaram que o RO também pode fornecer 

informações sobre a carga de trabalho cognitiva do usuário. Portanto, são 

utiilizadas métricas que foram relacionadas a escalas subjetivas sobre a 

carga de trabalho percebida. A medida que a carga de trabalho é elevada, 

também é registrado o aumento dos movimentos sacádicos ou a diminuição 

da fixação ocular no monitor. 

Diante das aplicações, é notável que para a realização de uma análise 

de usabilidade associada ao RO, o pesquisador deve ter no mínimo o 

conhecimento sobre os movimentos dos olhos sobre RO. 

 

3.2.3 Análise da satisfação do usuário através da termografia  

A termografia é uma técnica de captura de imagens térmicas da pele. 

Ela pode ser utilizada como uma ferramenta de captura e análise de 

alterações fisiológicas aplicada a investigações objetivas sobre a interação 

usuário-produto (Jenkins, Brown e Rutterford, 2009). 

Infelizmente o uso desta técnica na análise da interação humana com 

produtos ainda é escassa, principalmente quando relacionada a parâmetros 

psicofisiológicos do ser humano. Porém nos estudos de Jenkins, Brown e 

Done (2007) foi possível mensurar a experiência do usuário durante a 

interação do produto. Os resultados deste estudo demonstraram que houve 

mudanças significativas na temperatura da área da testa dos participantes 

durante a atividade cognitiva de montagem de um quebra-cabeça.  

Em outra pesquisa, Jenkins, Brown e Rutterford (2009) realizaram uma 

comparação da técnica da termografia com o EEG e a conduntância da pele 

durante a simulação de uma atividade cognitiva. Assim foi possível analisar 
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os efeitos das experiências afetivas com a termografia e correlacioná-las com 

outras medidas sobre a emoção obtidas nas outras técnicas. 

Os resultados deste estudo demonstraram que a técnica de 

termografia possui um alto potencial para medir mudanças do estado afetivo 

em relação as técnicas utilizadas durante atividades cognitivas 

desempenhadas por usuários de produtos. Assim como também foi efetiva 

para a avaliação da interação usuário-produto através da satisfação. Além 

disso, os citados autores consideraram que a medição da dinâmica da 

interação do usuário é contínua e em tempo real é mais fácil e a recomendam 

em pesquisas de avaliação de usabilidade, demandas cognitivas e 

mensuração de expressões afetivas. 
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Capítulo 4 – A NEUROERGONOMIA COMO FERRAMENTA 
PARA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 
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4.1 A neuroergonomia e a neurociência  

A Neuroergonomia é o estudo do cérebro humano e o seu 

comportamento no trabalho (Parasuraman, 2003; Parasuraman e Rizzo, 

2007). Como o próprio termo demonstra é uma área de pesquisa emergente 

que compreende duas disciplinas: a neurociência e a ergonomia.  

Para Parasuraman e Rizzo (2007), a mistura desses dois campos fez 

surgir a neuroergonomia que tanto está relacionada com o estudo do cérebro, 

quanto com o ser humano no ambiente de trabalho. Além disso, esta 

disciplina tem o maior interesse em investigar a interação dinâmica dos 

cérebros humanos com o trabalho.  

Os autores afirmam que a neuroergonomia é focada nas investigações 

sobre as bases neurais perceptuais e funções cognitivas como ver, ouvir, 

assistir, lembrar, decidir e planejar ações em relação as diversas tecnologias 

e configurações do mundo real. Estas ações são possíveis graças as 

interações do cérebro humano com o mundo, por meio de um corpo físico. 

Ainda outras atividades que utilizem o desempenho do corpo físico, tais 

como, agarrar um objeto, mover e e/ou levantar um membro, também são de 

interesse da neuroergonomia. 

Neste contexto, é interessante ressaltar o caráter inovador desta 

disciplina que agrega valor e conhecimento a neurociência 'tradicional' e 

ergonomia "convencional". O aspecto direcionador das pesquisas em 

neuroergonomia é a compreensão de como o cérebro executa não apenas as 

tarefas simples, como também as tarefas complexas da vida cotidiana, bem 

como as pesquisa em laboratório que podem proporcionar benefícios 

importantes para os campos desta área. 

A compreensão da função cerebral pode levar ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento da teoria da ergonomia, que por sua vez irá promover novos 

campos de pesquisa. Um exemplo deste contexto é o conhecimento de como 

o cérebro processa a informação visual, auditiva e tátil para que forneça 
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orientações e restrições importantes para as teorias de apresentação de 

informação e design da tarefa.  

Os estudos em neuroergonomia dependem fortemente das técnicas 

existentes de neuroimagem para que possam compreender as estruturas 

cerebrais, mecanismos e funções durante o trabalho. As técnicas de 

neuroimagem aplicáveis a neuroergonomia se dividem em duas categorias 

gerais: aquelas que são indicadores diretos da atividade neuronal em 

resposta a estímulos, como Eletroencefalografia (EEG) e Potenciais 

Evocados (ERPs), e aquelas que fornecem indicadores metabólicos indiretos 

da atividade neuronal, tais como Ressonância Magnética Funcional (fMRI), a 

Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) e Espectroscopia por 

Infravermelho Funcional (fNIRS).  

O EEG identifica a atividade elétrica pós-sináptica dos neurônios 

disparados a resposta da atividade motora ou a estímulos cognitivos. Dessa 

maneira, oferece uma excelente resolução temporal de mudanças cerebrais 

eletromagnéticas, na ordem de milissegundos.  

Já as técnicas de fMRI e PET fornecem informações sobre o fluxo 

sanguíneo cerebral em resposta à atividade neuronal. Elas possuem baixa 

resolução temporal (de ordem de cerca de 10 s), mas oferecem excelente 

resolução espacial (1 cm ou mais) e ao contrário de EEG, a fMRI e a PET 

fornecem informações valiosas sobre a localização do sinal neural gerado. 

A premissa básica de abordagem da neuroergonomia é permitir ao 

pesquisador indagar diferentes perguntas, desenvolver novos quadros 

explicativos sobre os seres humanos e o trabalho, assim como diferenciar-se 

da abordagem baseada exclusivamente na medição do desempenho 

ostensivo ou de percepções subjetivas a respeito do indivíduo. O valor que a 

neuroergonomia pode acrescentar é provável que seja ainda maior para 

ambientes de trabalho, tais como sistemas modernos automatizados 

(Parasuraman e Riley, 1997) onde as medidas de comportamento são mais 

difíceis de serem mensuradas (KRAMER E WEBER, 2000). 



	  

87	   	  

Desde o tempo de Hipócrates, o humano continua com o interesse 

pelo estudo sobre a atividade cerebral. A neurociência contemporânea 

investiga a atividade cerebral humana incluindo a neurociência molecular, 

neurociência celular, sistemas de neurociência, neurociência comportamental 

e neurociência cognitiva (Bear, Connors e Paradiso, 2007). As três últimas 

abordagens da neurociência podem ser aplicadas para a compreenção das 

pessoas no trabalho. 

Os mesmos autores explicam que enquanto os sistemas da 

neurociência exploram a função de circuitos e sistemas neurais, a 

neurociência comportamental se preocupa em aplicar os princípios biológicos 

para o estudo dos mecanismos genéticos, fisiológicos e de desenvolvimento 

do comportamento humano. Já a neurociência cognitiva estuda o substrato 

neural de processos mentais, bem como a atividade cerebral que pode criar o 

que é conhecido como a mente humana. Em suma, com a neurociência é 

possível estudar o comportamento da emoção humana através dos circuitos 

cerebrais.  

Estas perspectivas sobre o funcionamento do cérebro humano, que 

são relevantes e necessárias para o estudo sobre a compreensão das 

interações do humano no trabalho, direcionou a busca pelo conhecimento da 

neurociência em ergonomia e vice-versa. 

A neurociência associada com a ciência cognitiva deram origem ao 

campo do neurodesign que tem o objetivo de entender a experiência do 

usuário a partir das atividades cerebrais, melhorando a tomada de decisões 

do indivíduo e ainda pode classificar o tipo de experiência em agradável ou 

desagradável (KIRKLAND, 2015). 

As áres de neuromarketing e neuroeconomia também investigam a 

tomada de decisão do consumidor de produtos de consumo a partir das 

medidas dos processos cognitivos ou emocionais consciente e inconsciente 

(CLITHERO, TANKERSLEY E HUETTEL, 2008; LEE, BRODERICK E 

CHAMBERLAIN, 2007; MADAN, 2010).  
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Desta forma, é notável o interesse por estudos sobre o desempenho 

da função cerebral no mundo da tecnologia, que vêm crescendo e criando 

várias vertentes que trabalham com o objetivo de melhorar a interação dos 

seres humanos com os diversos sistemas de trabalho.  

Nesta perspectiva, a neuroergonomia têm ajudado a preencher as 

lacunas sobre as bases neurais relacionadas ao desempenho físico e 

cognitivo que ficaram sem resposta através das avaliações ergonômicas 

tradicionais. Dessa forma, a proposta de solução para os problemas 

relacionados ao trabalho e de interação do usuário-produto podem ser 

auxiliados através da compreensão dos processos afetivos. 

Os subcapítulos subsequentes tratam sobre a anatomia cerebral e os 

processos cerebrais relacionados a emoção humana. 

4.1.1 A neuroergonomia como forma de avaliar produtos  

 A neuroergonomia é um campo emergente que utiliza as área de 

neurociência, ergonomia, psicologia e engenharia com o objetivo de otimizar 

o desempenho mental humano durante o trabalho cognitivo e físico 

(PARASURAMAN, 2003). Para atingir este objetivo, o trabalho e a função do 

cérebro devem ser avaliadas em ambientes naturais, pois pode existir 

diferenças de comportamento entre uma avaliação num laboratório e em 

ambientes reais (RIZZO, ROBINSON E NEALE, 2007). 

 O sistema de funcionamento do cérebro humano possui uma grande 

influência no trabalho e na saúde em geral do indivíduo. Existem diversos 

testes e questionários que foram utilizados para avaliar a excitação e o 

desempenho humano em laboratório (MATTHEWS ET AL., 2000).  

Para isto, são utilizadas técnicas de avaliação, com os participantes, 

num ambiente de treinamento. Além disso, a neuroergonomia tem o interesse 

de avaliar o desempenho humano e funcionamento do cérebro para propor 

melhorias no trabalho e nas atividades da vida diária com segurança e 

eficiência (PARASURAMAN, 2003).  
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O mesmo autor completa dizendo que entre as diferenças sobre o 

funcionamento do cérebro e o comportamento humano, a neuroergonomia 

tem os seguintes objetivos: (1) utilizar o conhecimento emergente sobre o 

desempenho humano e suas funções cerebrais para projetar soluções de 

interação mais segura e eficiente; (2) adquirir conhecimento sobre as funções 

cerebrais em relação ao desempenho humano nas diversas atividades do 

mundo real. 

Neste ponto de vista, pesquisadores utilizam análises de medidas 

fisiológicas do ser humano para compreender o funcionamento cerebral. Para 

isto, eles estão lançando mão da medida mais direta de análise cerebral que 

é permitida através das técnicas de: (i) Eletroencefalograma (EEG), que 

apresenta a atividade elétrica das células neurais; (ii) Magnetoencefalograma 

(MEG), que consiste na análise do fluxo magnético gravado na superfície do 

crânio; (iii) Potenciais evocados (ERPs) e campos magnéticos que 

constituem a resposta específica do cérebro de eventos sensoriais, cognitivos 

e motores (PARASURAMAN, 2003). 

Parasuraman (2003) comenta que além destas medições 

eletromagnéticas são utilizadas medidas de respostas metabólicas e 

vasculares do cérebro, como por exemplo a Tomografia por Emissão de 

Pósitrons (PET), a Ressonância Magnética Funcional (fMRI) que está 

associada a análise da atividade neural através de um método não-invasivo 

no funcionamento do cérebro humano. Atualmente as medidas 

eletromagnéticas como o ERPs proporcionam a melhor resolução temporal 

(aproximadamente 1 ms ou mais) para avaliar a atividade neural no cérebro 

humano e as medidas metabólicas, como por exemplo a fMRI, que possui a 

melhor resolução espacial (aproximadamente 1 cm ou mais). Neste sentido, 

nenhuma técnica sozinha consegue combinar a elevada resolução temporal e 

espacial.  

Além disso, existem outras técnicas de imagem, como por exemplo 

Espectroscopia por infravermelho e outras formas de imageamento óptico 

que prometem proporcionar uma elevada resolução temporal e espacial 

(Gratton e Fabiani, 2001). Estas técnicas podem ser complementadas com 
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técnicas de estimulação, como a Estimulação Transcraniana Magnética 

(TMS) que pode ser aplicada para produzir interrupção transitória e reversível 

da função neural local (Pascual-Leone et al., 1999). Isso permite que o 

pesquisador examine as conseqüências comportamentais do TMS aplicadas 

a regiões específicas do cérebro (pelo menos de estruturas cerebrais 

superficiais).  

 Neste sentido, é de interesse da neuroergonomia compreender o 

comportamento humano, através das técnicas de neuroimagem, que podem 

explorar as respostas inconscientes. Sendo assim, é possível fornecer 

leituras dos pensamentos e de suas experiências do usuário de produtos e  

analisar a tomada de decisão que também está relacionada aos aspectos 

emocionais que passam a ser incorporados na formação de preferências e a 

influenciar o processo de escolha do usuário de produtos. 

 Contudo, Zaltman (2003), afirma que é possível otimizar ou até 

substituir as técnicas de pesquisas qualitativas, tais como entrevistas e 

questionários, que podem apresentar discordâncias de acordo com o que o 

usuário pensa e expõe suas emoções e sentimentos. Por outro lado, é de 

extrema importância considerar ambos os métodos de pesquisa que 

contemplam o lado emocional e o racional (ZEV, 2000).  

 Estas técnicas de neuroimagem já estão sendo utilizadas para 

compreender a preferência dos usuários de carro (LEE, BRODERICK E 

CHAMBERLAIN, 2007), refrigerantes (MCCLURE ET AL., 2004) e empresas 

de varejo (ZALTMAN, 2003).  

No caso dos refrigerantes, Mcclure et al., (2004) realizaram uma 

pesquisa para compreender a força de uma marca sobre o cérebro das 

pessoas, mesmo quando os sentidos reagem de maneira diferente. Para 

isso, foram utilizadas duas marcas de refrigerantes conhecidas 

mundialmente, a Coca-Cola e a Pepsi.  

O experimento realizou um escaneamento do cérebro dos 

participantes, através da fMRI, durante o momento em que bebiam o 
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refrigerante sem a identificação da marca. Os resultados indicaram que a 

preferência das pessoas, quanto ao sabor, foi da marca Pepsi, enquanto que 

após a identificação da marca, os indivíduos preferiram a Coca-Cola por 

ativarem áreas do cérebro que estão relacionadas às memórias e ligações 

emocionais que a marca oferecia. 

Pradeep (2010) explica que isso ocorre porque o que o nosso cérebro 

percebe e lembra diverge das coisas que dizemos entender e recordar 

quando somos questionados. Por isso, é de grande interesse estudar os 

fatores emocionais do ser humano, pois as respostas dos participantes 

podem não ser iguais ao que eles realmente pensam.  

Outro ponto de estudo está relacionada aos processos inconscientes 

dos usuários e a significação de suas respostas, justificativas de suas 

preferências, as crenças e a análise de suas experiências (BERRY ET AL., 

2002).  

Outras pesquisas também utilizaram a fMRI com o objetivo de 

investigar o comportamento do cérebro humano. Algumas delas investigaram 

as redes neurais do comportamento cooperativo (MCCABE et al., 2001); da 

recompensa social (ERK et al., 2002) e de recompensas monetárias 

(KNUSTSON E PETERSON, 2005; MCCLURE et al., 2004). 

Walter et al., (2005) comentam sobre a aplicação da fMRI no estudo 

do processo mental de recompensa dos indivíduos para mapear as regiões 

do cérebro como o Córtex Orbitofrontal (OFC) e as amídalas. Através destas 

regiões são desencadeadas as recompensas primárias, como por exemplo, a 

água adocicada (O’DOHERTY et al. 2002), suco de tomate e achocolatado 

(KRINGELBACH et al. 2003), cheiros agradáveis (GOTTFRIED, 

O’DOHERTY, DOLAN, 2002), chocolates (SMALL et al. 2001) e estímulos 

sexuais (ARNOW et al. 2002), como a recompensas secundárias, por 

exemplo, dinheiro (BREITER et al. 2001; KNUTSON et al. 2001; KNUTSON, 

et al. 2000), música (BLOOD et al. 1999) ou carros (ERK et al. 2002).  
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Em relação aos aspectos de recompensa, outras pesquisas utilizaram 

os estímulos sociais, tais como, rostos bonitos (AHARON et al. 2001), 

interações sociais (RILLING et al. 2002) e afagos (ROLLS et al. 2003). 

Porém, o lado negativo da utilização da técnica de fMRI em estudos é que os 

participantes devem ficar deitados e imóveis dentro de uma Câmara apertada 

e barulhenta de alto custo. 

Segundo Zaltman (2003), a técnica de Tomografia Ótica Funcional 

Difusa (FDOT) tem o princípio semelhante ao da FMRI no sentido de 

identificar a atividade de áreas corticais. Assim como, este método apresenta 

mais vantagens em relação a movimentação dos voluntários durante o 

experimento e ainda o equipamento é silencioso e barato. 

Segundo Almeida e Arruda (2014), a interação do usuário com 

produtos vem sendo ponto de interesse de investigação de empresas, como 

por exemplo, BrightHouse, Coca-Cola, Levis-Strauss, Ford, Delta Airlines e 

outras que contratam neurocientistas para realizarem testes confidenciais em 

laboratórios com os seus produtos.  

Além disso, outras empresas, tais como, Unilever (Lee, Broderick e 

Chamberlain, 2007), Daimler Chrysler (Erk et al., 2002), Glaxo Smith Kline 

(Lindstrom, 2008), Procter & Gamble, Motorola, Buick e Delta Airlines 

(Boricean, 2009), Citibank e a Disney (Zaltman, 2003) também investem em 

pesquisas sobre o mapeamento cerebral de usuários de seus produtos.  

No caso da empresa Nestlé, um centro de pesquisa estuda sobre a 

nutrição e a percepção do consumidor em relação a marca. Uma das 

pesquisas realizadas investigou a fisiologia molecular do sabor da língua em 

relação aos detalhes morfológicos das papilas gustativas e seus reflexos no 

cérebro com o objetivo de compreender os aspectos relacionados à 

sensação de fome ou de saciedade (LE COUTRE, 2007).  

Sendo assim, fica evidente que os usuários de produtos utilizam em 

suas escolhas os aspectos racional e emocional durante o processo de 

escolha das alternativas e de formação das preferências. Para que a 
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avaliação da interação do usuário-produto seja baseada na neuroergonomia, 

faz-se necessária a compreensão sobre o processamento emocional à nível 

cerebral.  

4.1.2 A anatomia do cérebro  

O cérebro é uma estrutura complexa que é o centro de nossa 

consciência, memória, inteligência e linguagem e ainda tem o poder de 

controlar nossas decisões e ações. O peso de um cérebro adulto é de 

aproximadamente 1100 a 2000g (CLARK, BOUTROS E MENDES, 2010).  

De acordo com Van de Graff (2003), o cérebro possui o papel de 

controlar as funções motoras e cognitivas. Esta estrutura é formada por 

quatro lobos (Figura 16), sendo o lobo frontal designado pelo movimento, o 

pariental encarregado pelas sensações somáticas, o occipital responsável 

pela visão, o temporal pela audição, memória e emoções. 

Figura 16. Os quatro lobos cerebrais.  

 

Além disso o cérebro é dividido em duas partes iguais chamadas de 

hemisférios (Figura 17). Um detalhe importante é que a parte esquerda do 

corpo é controlada pelo hemisfério direito e vice-versa (VAN DE GRAFF, 

2003; MADER, 2004). 

 

Lobo	  Frontal	  

Lobo	  Pariental	  

Lobo	  Occipital	  

Lobo	  Temporal	  
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Figura 17. Hemisférios cerebrais (esquerdo/direito).  

 

No lobo frontal são realizadas as atividades associadas ao 

pensamento abstrato e ações de movimento. Além do mais, nesta região 

estão localizados o córtex motor e o córtex pré-frontal, este último está 

relacionado as respostas afetivas e emocionais. O córtex pré-frontal está 

associado ao lado criativo e abstrato, assim como pelas reações afetivas, 

emocionais e pelo comportamento e memorização. Já o lobo temporal está 

relacionado a audição primária, a aprendizagem, a memória e 

processamento da informação visual (BAERT, KNAUTH E SARTOR, 2000).  

Os mesmos autores comentam que na área do lobo parietal ocorre a 

troca de informações de ordem sensorial, ou seja a noção de perceção e 

orientação espacial e pela captação de sensações. A região temporo-parietal 

está relacionada a linguagem e a percepção espacial. Finalmente o lobo 

occipital é responsável pela área visual primária.  

Araújo e Dráulio (2002) e Fernandes (2008) confirmam que as 

atividades relacionadas a memória verbal e visual conseguem ativar as 

regiões do lobo temporal esquerdo e direito respectivamente. Por sua vez, os 

lobos frontais respondem pela memória episódica, observada através da 

memória de trabalho a nível do córtex pré-frontal. A Figura 18, a seguir, 

ilustra as estruturas anatômicas cerebrais. 
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Figura 18. Sulcos e Giros cerebrais 

 

Fonte: Pereira, J. R. (2003) 

4.1.3 As estruturas cerebrais e a formação das emoções 

O comportamento humano é um reflexo direto da anatomia e fisiologia 

do sistema nervoso central (CLARK, BOUTROS E MENDEZ, 2010). Neste 

sentido, o estudo sobre os substratos neuroanatômicos do comportamento é 

importante para a compreensão do comportamento humano.  

Os complexos processos mentais são representados no cérebro por 

diversos componentes elementares. A elaboração das funções mentais é 

desenvolvida a partir de interligações em série e paralelo nas diversas 

regiões do cérebro (CLARK, BOUTROS E MENDEZ, 2010).  

Para isso, todas as sensações do indivíduo (fome, sede, sabores, 

aromas, frio, quente e outros) são controladas pelo Sistema Nervoso (SN). O 

SN é constituído por uma rede de células nervosas que são organizadas de 

forma estruturada e hierarquizada e possui a função de regulamento das 
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funções do organismo humano e das reações ou respostas aos estímulos 

externos do mundo (JACOB, FRANCONE E LOSSOW, 1990).  

“A verdadeira unidade funcional do SN é formada por uma população 

de neurônios, também conhecida como grupamento ou rede neuronal” 

(NICOLELIS, 2011). Além disso, o SN é dividido anatomicamente em 

Sistema Nervoso Central (SNC) - que é formado pelo cérebro e medula 

espinhal e o Sistema Nervoso Periférico (SNP) – que é consistituído pelos 

nervos cranianos e nervos espinhais (CLARK, BOUTROS E MENDEZ, 2010).  

Neste contexto, no interior do cérebro, o neurônio é o componente 

crucial do processamento da informação cerebral, existem cerca de 100 

bilhões de neurônios em um cérebro humano. Os neurônios são capazes de 

se comunicarem uns com os outros e ainda permitir que os sinais de 

informação percorram várias direções ao mesmo tempo. (OECD, 2002).  

De acordo com Forsythe et al. (2015), o neurônio é constituído de três 

partes: Corpo celular, dendritos e axônio (Figura 19). 

Figura 19. Estrutura do neurônio. 

 

Fonte: http://www.infoescola.com/biologia/tecido-nervoso/ 

Segundo Nicolelis (2011), “os neurônios transmitem informação uns 

para os outros através de compridos prolongamentos – seus axônios- que 

fazem contato não contíguo com os corpos celulares nervosos e suas 

estruturas protoplasmáticas em formato de árvore chamada dendritos”. 

Para Byrne e Roberts (2009), os neurônios possuem a capacidade de 

conduzir corrente elétrica e formam uma complexa rede de intercomunicação 
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de células que interagem entre si. Quando um dos neurônios é ativado, uma 

troca de moléculas ocorre entre as paredes das células, que separam o 

interior e o exterior do neurônio, produzindo carga elétrica. 

Os autores explicam que na região terminal do neurônio, esta troca 

elétrica de moléculas carregadas se desloca como uma onda que transmite a 

corrente elétrica em todo o comprimento do neurônio. Além disso, após o 

neurônio ser ativado, ele passa por um estado de restauração de sua 

estrutura celular, para que possa estar pronto para disparar novamente e ter 

energia suficiente para ser reativado. 

De acordo com Nicolelis (2011), os neurônios formam redes 

extremamente complexas e permitem que cada célula cerebral desempenhe 

uma comunicação direta com centenas ou milhares de outras células 

cerebrais. Um determinado neurônio pode receber a contribuição de milhares 

de outros neurônios e ainda enviar informações de saída para muitos outros, 

esta atividade é conhecida como sinapse. 

Seeley et al. (2001) comenta que o organismo recebe informações e 

reage a diversos estímulos através de vários mecanismos que são os órgãos 

receptores ou órgãos dos sentidos (visão, audição, olfato e tato) e nervos 

aferentes. Guyton e Hall (2011) completa dizendo que os mecanismos de 

resposta são desenvolvidos pelos nervos eferentes que enviam informações 

aos músculos em forma de movimento e as glândulas exócrinas (lacrimais, 

sudoríparas). 

No caso específico das bases neurais da emoção, o córtex cerebral é 

um assunto que vem sendo estudado há mais de um século. Franz joseph 

Gall foi autor da descrição da anatomia do cérebro e suas funções. Já Pierre 

Paul Broca conseguiu identificar o lobo límbico (limbo=margem) que é 

apresentado esquematicamente por um anel composto de estruturas corticais 

localizadas na face medial e inferior do cérebro (ESPERIDIÃO-ANTONIO ET 

AL., 2007). 
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Contudo, o anatomista que se interessou pela compreensão dos 

fenômenos neurobiológicos relacionados à emoção, foi Joseph Papez. Ele 

afirma que o lobo límbico descrito por Broca, formaria um circuito composto 

pelo córtex cingulado, hipocampo, hipotálamo e os núcleos anteriores do 

tálamo (PAPEZ, 1937). 

Portanto, de acordo com os achados por Papez, surgiu o conceito do 

Sistema Límbico (SL) que está relacionado as estruturas envolvidas às 

emoções (COSENZA, 1990; DROR, 2001). Ou seja, o circuito neural 

responsável pelas respostas emocionais estão diretamente relacionadas ao 

SL e compreende as estruturas como o hipotálamo, amígdala, núcleos da 

base, área pré-frontal, cerebelo e septo (PAPEZ, 1937; PERGHER ET AL., 

2006).  

O processo de tomada de decisão do indivíduo ocorre devido a 

processos cerebrais que são responsáveis pela ocorrência das emoções e 

sentimentos. Por isso, diversas pesquisas vem sendo realizadas para 

compreender as bases neurais dos processos envolvidos nas emoções, 

apartir do SL. A Figura 20, a seguir, demonstra as estruturas do SL, conforme 

descrito por Papez.  

Figura 20. Estruturas do sistema límbico. 

 

Fonte: Esperdião-Antonio et al. (2007). 

É importante esclarecer o fato de que nenhuma das estruturas 

cerebrais que estão relacionadas a emoção humana é altamente 

especializada em determinado tipo de estado emocional. Por outro lado, 
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existem algumas regiões cerebrais que contribuem mais para o 

desenvolvimento de emoções específicas. Ou seja, todas estruturas 

funcionam de forma semelhante entre si (BERRIDGE, 2004). 

A Tabela 5 apresenta as estruturas relacionadas ao sistema de 
emoções. 

Tabela 5. Estruturas que compõem o circuito de Papez 
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 y Relação-função 
Giro cingulado  Está relacionado à depressão, à ansiedade e 

à agressividade. Em humanos é observado a 
lentidão mental em casos de lesão dessa 
estrutura. Auxilia na determinação dos 
conteúdos da memória, e há um aumento de 
sua atividade quando as pessoas mentem 
(MACHADO E HAERTEL, 2013). 

Giro para-hipocampal Tem relação com o armazenamento da 
memória. A ocorrência de lesões na área 
provocam amnésia retrógrada isolada, com 
preservação da capacidade de armazenar 
novas memórias explícitas (LENT, 2005). 

Hipotálamo Papez afirma que essa estrutura é 
responsável pelo segmento central do SL e 
está associado às diversas áreas límbicas e 
encefálicas. Tanto a estimulação quanto a 
inibição hipotalâmicas provocam efeitos 
profundos sobre o comportamento e as 
emoções de animais, incluindo o Homo 
sapiens sapiens. A estimulação do 
hipotálamo lateral induz a sede, fome e 
aumenta o nível geral de atividade do animal, 
algumas vezes levando-o à fúria e/ou à luta. 
Já  a estimulação do núcleo ventromedial 
provoca reação contrária, ou seja, sensação 
de saciedade, redução da ingestão alimentar 
e tranqüilidade (GUYTON, 2011). A 
estimulação dos núcleos periventriculares 
geralmente estimula a sensação de medo e 
reações de punição. O impulso sexual pode 
ser estimulado nas porções mais anteriores e 
posteriores do hipotálamo. As lesões 
hipotalâmicas geralmente causam efeitos 
opostos aos causados pelos estímulos 

(GUYTON, 2011).  
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Tabela 5. Estruturas que compõem o circuito de Papez (cont.) 

Tálamo Relaciona-se com a sensibilidade, 
motricidade, comportamento emocional e 
ativação do córtex cerebral (CONSENZA, 
2013). 

Hipocampo Está associado ao comportamento e à 
memória (MACHADO E HAERTEL, 2013). 
Pessoas submetidas  à remoção bilateral dos 
hipocampos conseguem acessar a memória 
aprendida, mas não conseguem aprender 
qualquer informação nova. Essa área 
também está integrada à tomada de 
decisões (GUYTON, 2011). O hipocampo 
não é, atualmente, considerada parte crucial 
dos sistemas neurobiológicos das emoções  

 

 

Segundo Esperidião-Antonio et al. (2008), esta definição é utilizada, de 

forma didática, para identificar os circuitos neurais que estão relacionados ao 

“sistema das emoções”. 

Os mesmos autores comentam que ainda são questionados os 

estudos sobre a identificação e características das estruturas 

anatomofuncionais que estão relacionadas ao controle das emoções. Porém, 

os circuitos das emoções estão localizados no encéfalo que desempenha 

muitas comunicações com o córtex, com a área subcortical, com os núcleos e 

as estruturas infratentoriais advindas do tronco encefálico e cerebelo.  

De acordo com Esperidião-Antonio et al. (2008), conforme visto na 

Tabela 6, são apresentadas as estruturas adicionais ao sistema das 

emoções. 
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Tabela 6. Estruturas adicionais ao sistema das emoções.  

Estruturas Relação-função 
Amígdala 

“Área ativada em situações com forte 
signicado emocional, como encontros 
agressivos ou de natureza sexual. 
Também relacionada aos aprendizados 
emocionais e ao armazenamento de 
memórias afetivas. Ademais, a amígdala 
é responsável pela formação da 
associação entre estímulos e 
recompensas” (ESPERIDIÃO-ANTONIO, 
ET AL., 2008). 

 
Septo 

 

“Relacionado à raiva, ao prazer e ao 
controle apresenta atividade bilateral da 
área septal provocando “raiva septal”, 
caracterizada por hiperatividade 
emocional, ferocidade e ira diante de 
situações que geralmente não alteram o 
comportamento animal” (ESPERIDIÃO-
ANTONIO, ET AL., 2008).  

Área pré-frontal 
Está relacionada a personalidade (2005). 
Estudos indicam que essa estrutura 
participa na tomada de decisões e na 
adoção de estratégias comportamentais 
mais adequadas à situação física e 
social; tamém está relacionada à 
capacidade de seguir seqüências 
ordenadas de pensamentos e a 
modalidades de controle do 
comportamento emocional (MACHADO 
E HAERTEL, 2013; SIQUEIRA-BATISTA 
E SCHRAM, 2008).  
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Tabela 6. Estruturas relacionadas às emoções não pertencente ao circuito de Papez 
(cont.) 	  

Cerebelo “Atua em diversos processos cognitivos. 
O dano cerebelar está associado a 
disfunções em tarefas executivas, de 
aprendizagem, memória processual e 
declarativa, processamento de 
linguagem e funções visuais e espaciais, 
além de disfunções na personalidade, no 
afeto e na cognição. A hipótese que 
deriva do modelo anatômico é de que o 
rompimento do circuito neural que 
conecta o cerebelo com as áreas 
associativas e paralímbicas impede a 
modulação cerebelar das funções 
cognitivas relacionadas, provocando 
alterações nos subsistemas e 
produzindo déficits de conduta” 
(BERRIDGE, 2004). “No caso da 
cognição e da emoção, descrevem-se as 
regiões cerebelares mais antigas, como 
o lóbulo óculo-nodular,  o verme, o 
núcleo fastigial e o núcleo globoso, os 
quais podem ser considerados 
equivalentes a um cerebelo límbico, 
sendo responsáveis pelos mecanismos 
primitivos de preservação, como 
manifestações de luta, emoção, 
sexualidade e, possivelmente, de 
memória emocional” (BERRIDGE, 2004). 
“Os hemisférios laterais cerebelares e os 
núcleos denteados e emboliformes estão 
responsáveis pela modulação do 
pensamento, planificação, formulação de 
estratégias, aprendizagem, memória e 
linguagem, características só 
identificadas nos mamíferos. Desse 
modo, o cerebelo vem sendo 
considerado um poderoso coordenador, 
capaz de contribuir tanto para as 
habilidades motoras, quanto sensoriais e 
cognitivas, graças às conexões que 
estabelece com regiões encefálicas 
responsáveis pela execução dessas 
funções” (GUYTON, 2011). 
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Neste sentido, as bases neurais das emoções serão apresentadas a 

seguir: 

• Sensação de recompensa (prazer, satisfação) e punição (desgosto, 

aversão)  

De acordo com Damasio et al. (1994) e Guyton (2011), o centro de 

recompensa é ativado nas áreas do feixe prosencefálico medial e possui 

conexões com o septo, a amígdala, certas áreas do tálamo e os gânglios da 

base. O centro de punição possui localização na área cinzenta central em 

volta do aqueduto cerebral de Sylvius, no mesencéfalo e ainda vai até as 

zonas periventriculares do hipotálamo e tálamo e se relaciona com a 

amígdala, o hipocampo (Guyton, 2011), as porções mediais do hipotálamo e 

as porções laterais da área tegmental do mesencéfalo (BEAR, CONNORS E 

PARADISO, 2007).  

Berridge (2004) declara que alguns estudos demonstram que a 

sensação de prazer é observada por meio das expressões faciais e atitudes 

em animais que receberam algum estímulo hedônico. Além disso, as 

emissões aferentes do núcleo acumbens em direção ao hipotálamo lateral e 

ventral, globo pálido e estruturas conectadas nessa mesma região cerebral 

também podem estar relacionadas aos circuitos cerebrais hedônicos.  

• Alegria 

A resposta a submissão da sensação de alegria é identificada por 

expressões faciais de felicidade, visualização de imagens agradáveis e/ou a 

indução de recordações de felicidade, prazer sexual e estimulação 

competitiva bem-sucedida. Estas respostas geralmente ativam os gânglios 

basais, estriado ventral e o putâmen (PHAN ET AL., 2002).  

É válido ressaltar que os gânglios basais recebem a influência de 

neurônios dopaminérgicos do sistema mesolímbico que estão associados a 

sensação do prazer.  
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• Medo 

A sensação de medo e raiva estão relacionadas a amígdala e o 

hipotálamo. No primeiro caso, a amígdala tem o papel de detectar, gerar e 

manter as emoções que estão associadas ao medo e ainda reconhece as 

expressões faciais de medo, respostas à ameaça e ao perigo (PHAN ET AL. 

2002; DE GELDER ET AL., 2004; HÖISTAD E BARBAS 2008).  

Os processos relacionados ao medo humano já foram estudados 

através da Ressonância Magnética Funcional (fMRI), no qual foi observada a 

atividade da amígdala e tálamo (LEDOUX, 2003). Outra técnica utilizada para 

investigar a amígdala foi a Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET), que 

também constatou que o indivíduo não submetido diretamente a uma 

situação de medo teve a estrutura da amígdala ativada.  

Foi verificado também que esta estrutura está relacionada a 

experiências positivas, como por exemplo, o reconhecimento de expressões 

faciais de alegria. Ou seja, isto quer dizer que a amígdala está relacionada a 

estímulos emocionais agradáveis e desagradáveis (PHAN ET AL. 2002). 

• Raiva 

O hipotálamo é a estrutura que está relacionada ao medo, 

especificamente na porção posterior. A reação da raiva é expressa por 

comportamentos agressivos em níveis variáveis (BEAR, CONNORS E 

PARADISO, 2007). No caso da agressão afetiva a estimulação é provocada 

pela substância cinzenta periaquedutal pelo hipotálamo lateral, por intermédio 

do fascículo longitudinal dorsal (BEAR, CONNORS E PARADISO, op. cit.).  

A amígdala também provoca emoções relacionadas à raiva quando 

interligada as conexões com o hipotálamo. A ativação da área da amígdala 

também foi investigada através da fRMI em indivíduos que foram estimulados 

a ouveirem vozes furiosas e neutras. Quando o indivíduo reconhecia as 

vozes de raiva e neutra, a amígdala direita e os sulcos temporais superiores 

bilaterais foram ativados, porém o córtex orbitofrontal e o cúneo (no córtex 



	  

106	   	  

occipital medial) mostraram maior ativação quando a voz furiosa era 

escolhida (FLYNN, 1967).   

Por meio da fRMI, o estudo de Suslow et al. (2006), demonstrou 

ativação da amígdala bilateralmente aos indivíduos que visualizavam 

imagens de faces amendrontadas, enquanto que quando visualizavam as 

imagens de expressões faciais com raiva conseguiam ativar somente a 

amígdala direita. Assim, este estudo demonstrou que a amígdala está 

relacionada ao reconhecimento de expressões de ameaça.  

Outro fato interessante é que a raiva é modulada pelo núcleo 

acumbens  e por isso são utilizados antidepressivos dopaminérgicos e 

psicoestimulantes para potencializarem a sensação de raiva, enquanto que 

os antipsicóticos conseguem diminuir a raiva (LARA E AKISKAL, 2006). 

• Reações de luta-fuga 

O Sistema Nervoso Autônomo (SNA) é responsável pelas situações de 

luta e/ou fuga e imobilização (STRAUMAN ET AL., 2004). As estruturas 

límbicas controlam os comportamentos de luta-fuga (ESPERIDIÃO-

ANTONIO, ET AL., 2008). 

• Tristeza 

Através de exames de PET, foram observados indivíduos normais que 

foram submetido ao sentimento de tristeza e tiveram os seguintes resultados: 

ativação de regiões límbicas – porção subgenual do giro do cíngulo e ínsula 

anterior; 2) desativação cortical – córtex pré-frontal direito e parietal inferior; 

3) diminuição do metabolismo da glicose no córtex pré-frontal (MACHADO-

VIEIRA ET AL., 2005). Além disso, Phan et al. (2002) investigou indivíduos 

submetidos a tristeza e verificou ativação do córtex cingulado subcaloso. 

Zubieta et al., (2003) verificou que a estimulação ou manutenção da 

tristeza provoca inativação da nerotransmisão no giro cingulado rostral 

anterior, no pálido ventral, na amígdala e no córtex temporal inferior. 
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• Emoção e razão 

As informações que chegam ao cérebro são direcionadas às estruturas 

límbicas e paralímbicas para possuírem um significado emocional. 

Posteriormente, são encaminhadas para regiões do córtex cerebral para que 

o processo de tomada de decisão seja iniciado e ações sejam realizadas, 

estas ações geralmente ocorrem no córtex frontal ou no pré-frontal (BENOIT, 

2008; POSNER E RAICHLE, 1997). 

Quando o indivíduo recebe uma informação visual através de imagens, 

ocorre uma ativação do córtex visual occiptal (giro central e giro fusiforme). 

Além disso, a amígdala é estimulada nas áreas temporais que estão 

relacionadas à visão e desenvolvem a formação de memórias por meio dos 

circuitos hipocampais ou dos circuitos estriatais (LEDOUX, 2003). 

Este processo ocorre devido a função da amígdala ser ativada em 

situações relevantes como expressões de medo e aversão. A amígdala pode 

estar associada ao envio de um sinal de alerta para ameaças advindas do 

córtex occiptal (PHAN ET AL., 2002). 

De acordo com Abu-Akel (2003), a carga afetiva ocorre no complexo 

Córtex Orbitofrontal (COF) e Córtex Pré-Frontal Ventromedial (CPFVM). O 

mesmo autor completa dizendo que as ações da visão, audição e outras 

informações somatossensoriais convergem através do COF, para o CPFVM e 

são destinadas às regiões do córtex pré-frontal dorsomedial e córtex pré-

frontal ínfero-lateral para a tomada de decisões. 

Por outro lado, a amígdala se comunica com o córtex orbital (circuitos da 

memorial), indicando a possível relação na modulação da memória e na 

integração de informações emocionais e cognitivas, como por exemplo a 

transformação de experiências subjetivas em experiências emocionais 

(LEDOUX, 2003; DE MARTINO ET AL., 2006). 



	  

108	   	  

A insúla também é uma estrutura envolvida no processo emoção/razão 

quando está relacionada aos aspectos de avaliação, experimentação ou de 

expressão de uma emoção gerada internamente (PHAN ET AL., 2002).  

Outro aspecto interessante é que, segundo o alemão Korbinian 

Brodmann, o cérebro pode ser dividido em 49 áreas corticais distintas no 

córtex humano, denominadas áreas de Brodmann (Figura 21) e são muito 

utilizadas em pesquisas médicas (TALAIRACH E TOURNOUX, 1988; 

DEGROOT, 1994; SINGI, 2007; MACHADO, 2013).  

Figura 21. Mapa citoarquitetônico do córtex de Brodmann 

 

 
Fonte: Clark, Boutros e Mendez (2010) 
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De acordo com Nicolelis (2011), cada área ou campo cortical de 

Brodmann é identificada através de um número que está relacionado a uma 

determinada função que serão apresentadas nas Tabelas 7 (das áreas 1 a 

27) e 8 (das áreas 28 a 47), a seguir. 

 
Tabela 7. Áreas de Brodmann de 1 a 27 

Áreas de 
Brodmann 

 

Área Funcional Localização Função 

1, 2, 3  
Córtex sensitivo primário 

Giro pós-central Tato 

 

4  

  

Córtex motor primário 
Giro pré-central Controle do 

movimento 
voluntário 

5  

  

Córtex sensitivo; 
somático terciário; área 
associativa parietal 
posterior 

 

Lóbulo parietal 
Superior 

Estereognosia 

6  

 

 

Córtex motor 
suplementar; campo 
ocular suplementar; 
córtex pré-motor; campos 
oculares frontais; 

Giro pré-central e 
cortex adjacente 
rostral  

 

Planejamento dos 
movimentos dos 
membros e 
oculares 

 
7 

  

Área associativa parietal 
posterior 

Lóbulo parietal 
superior 

Visuo-motora; 
percepção 

8  

  

Campos oculares frontais Giros frontal 
superior, médio, 
lobo frontal medial;  

 

Movimentos 
sacádicos 
oculares 

9, 10, 11, 12  

 

 

Córtex associativo pré-
frontal; campos oculares 
frontais 

Giros frontal 
superior, médio, 
lobo frontal medial  

 

Pensamento, 
cognição, 
planejamento do 
movimento 

17
 1 

   

Córtex visual primário Margens da cisura 
calcarina 

Visão 

18  

  

Córtex visual secundário Giros occipitais 
medial e lateral 

Visão; 
profundidade 

19 Córtex visual terciário, Giros occipitais Visão, cor, 
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1As áreas 13, 14, 15 e 16 são parte do córtex da insula  

 

Tabela 8.  Tabela 7. Áreas de Brodmann de 28 a 47 

área visual temporal 
média 

medial e lateral movimento e 
profundidade 

 

20 

Área temporal inferior 
visual 

Giro temporal 
inferior 

Forma visual; 
memória 

 

21 

  

Área temporal inferior 
visual 

Giro temporal médio Forma visual; 
memória 

22  

 

  

Córtex auditivo de ordem 
superior 

Giro temporal 
superior Audição, palavra, 

memória auditiva 
e interpretativa; 

23, 24, 25, 26, 27  

 

Córtex associativo 
límbico 

Giro cíngulo, área 
Emoções; 
subcalosa, area 
retroesplenial e giro 
parahipocampal 

Emoções 

Áreas de 
Brodmann 

 

Área Funcional Localização Função 

28  Córtex olfatório primário; 
cortex associativo límbico 

Giro 
parahipocampal 

Olfato, emoções 

 
29, 30, 31, 32, 33  
  

Córtex associativo 
límbico 

Giro cíngulo e area 
retroesplenial 

Emoções 

34, 35, 36  
  

Córtex olfatório primário; 
córtex associative límbico 
 

Giro 
parahipocampal 

Olfato, emoções 

37  
 
 

Córtex associativo 
parieto-têmporo-occiptal; 
area visual temporal 
média 

Giros temporal 
médio e inferior na 
junção dos lobos 
temporal e occiptal 

Percepção, visao 
leitura, palavra 

 
38 
  

Córtex olfatório primário; 
córtex associativo límbico 

Pólo temporal Olfato, emoções 

39 
  

Córtex associativo 
parieto-têmporo- occipital 

Lóbulo parietal 
inferior (giro 
angular) 
 

Pensamento, 
visão, leitura, 
palavra escrita 

40 
 
 

Córtex associativo 
parieto-têmporo- occipital 

Lóbulo parietal 
inferior (giro 
supramarginal) 
 

Olfato, emoções 

41
  

   

Córtex auditivo primário Giro de Heschl e 
giro temporal 
superior 

Percepção, visão, 
leitura, palavra 
falada 

42 
  

Córtex auditivo 
secundário 

Giro de Heschl e 
giro temporal 
superior 

Audição 

43 Córtex gustativo Córtex insular, 
opérculo 

Audição 
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Fonte: Martin (2012) 

 

Craig (2002), comenta que do lado direito do cérbro, na área do córtex 

insular anterior são forncecidas informações importantes para a construção 

do mapeamento dos estados corporais e interpretações dos sentimentos 

emocionais.  

Neste sentido, Damásio (1999) declara que os sentimentos 

emocionais não estão associados somente com as reações do corpo, mas 

também à respostas de estímulos do mundo externo. Ou seja, as alterações 

sensoriais do corpo são provenientes dos sistemas neurais à nível de córtex 

insular anterior.  

Todavia, os citados autores completam dizendo que os sentimentos 

emocionais funcionam através de outras regiões cerebrais, como por 

exemplo, os sentimentos provenientes do estímulo de algum objeto ou ação 

ao indivíduo é levado ao cérebro de forma consciente para enviar 

informações sobre determinadas mudanças corporais.  

Já em relação ao mapeamento cerebral das emoções, o cérebro 

consegue registrar a relação entre o indivíduo e o objeto em áreas 

relacionadas ao comportamento sobre o corpo em relação a fatores externos 

do mundo. Estas áreas estão localizadas na região posterior do córtex 

cingulado anterior.  

frontopariental 
 
44 

Área de Broca; córtex 
pré-motor lateral 

Giro frontal inferior 
(opérculo frontal) 

Gosto 

 
45 
  

Córtex associativo pré-
frontal 

Giro frontal inferior 
(opérculo frontal) 

Palavra, 
planificação do 
movimento 

 
46 
 

Córtex associativo pré-
frontal (córtex pré-frontal) 
dorsolateral 

Giro frontal médio Pensamento, 
cognição, 
planificação do 
comportamento, 
aspectos de 
controle do 
movimento ocular 

47 
 

Córtex associativo pré-
frontal 

Giro frontal inferior 
(opérculo frontal) 

Pensamento, 
cognição, 
planificação do 
comportamento, 
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Uma emoção pode ser avaliada a partir da interação de um objeto que 

possa oferecer alguma emoção ao indivíduo.  

Em termos neurais, as imagens relacionadas ao objeto estão 

relacionadas por um ou mais sistemas de processamento sensorial do 

cérebro. Independete do tempo de apresentação do estímulo, os sinais 

relacionados com a presença do objeto ativarão determinadas áreas 

cerebrais e também desencadearão respostas em outras partes do cérebro. 

As áreas cerebrais (amígdala e o córtex orbitofrontal) são conhecidas por 

estarem responsáveis por respostas emocionais humanas. 

4.1.4 Eletroencefalografia - EEG 

A Eletroencefalografia (EEG) é uma técnica que estuda a mensuração 

dos padrões de ondas cerebrais que são gravados a partir do escalpo ou da 

superfície cortical (FABIANI ET AL., 2004; REDWOOD, 2011). 

Há décadas de pesquisa, os cientistas têm utilizado vários tipos de 

medições em estudos sobre a atividade cerebral. A Eletroencefalografia 

(EEG) tem sido utilizada, desde 1990, predominantemente em aplicações 

médicas, com uma grande história de uso nos casos de epilepsia 

(NIEDERMEYER e SILVA, 2004).  

De acordo com Baldwin, Coyne e Christensen (2012), a EEG vem 

sendo aplicada em estudos sobre a avaliação da fadiga, carga mental de 

trabalho e engajamento na tarefa. Desta maneira, os sinais elétricos do 

cérebro são amplificados e processados em softwares que oferecem a 

visualização gráfica do cérebro. Neste caso, o comportamento ou sentimento 

do indivíduo pode ser investigado e até mapeado a partir da identificação das 

áreas ativadas do córtex cerebral que estão relacionadas a determinada 

atividade desenvolvida.  

A captação dos sinais elétricos pode ser adquirida através de três tipos 

de eletrodos que podem ser inseridos em três áreas diferentes do cérebro: 

eletrodos de escalpo, de córtex e de profundidade. Os sinais registrados 
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Amplitude	  relativa	  

Frequência	  [Hz]	  

podem ser classificados em três categorias: atividade espontânea, potenciais 

evocados e eventos bioelétricos produzidos por neurônios isolados 

(MALMIVUO E PLANSEY, 1995). 

Os mesmos autores afirmam que a atividade espontânea é gerada a 

partir da presença da atividade cerebral com amplitude de cerca de 100 µV, 

caso seja mensurada no escalpo, ou de 1 a 2 mV quando medida 

diretamente na superfície do cérebro. Em relação a faixa de frequência, a 

composição desse sinal é de menos de 1 Hz até 50 Hz (Figura 22). 

Figura 22. Exemplo de espectro de frequências de EEG normal 

 

 Fonte: Malmivuo e Plansey (1995) 

Em relação aos métodos mais recentes da área de imagenologia 

médica, a técnica de Ressonância Magnética Funcional (fMRI) pode fornecer 

uma resolução espacial mais detalhada, enquanto que a EEG oferece uma 

resolução temporal maior e mais precisa dada em milissegundos. 

Para isto, diversas técnicas de mensuração da atividade cerebral são 

utilizadas e cada uma delas têm seus objetivos e diferenças de perspectivas 

sobre o funcionamento cerebral. Diversos métodos são utilizados para a 

pesquisa e prática em neuroergonomia, entre eles estão as técnicas de 

imagem cerebral que têm forte influência no campo da neurociência cognitiva 

(PARASURAMAN E RIZZO, 2007).  
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Os autores comentam que as técnicas de imagem cerebral podem ser 

divididas em duas classes. O primeiro grupo de técnicas é baseada na 

medição da hemodinâmica cerebral (fluxo sangüíneo), como a Tomografia 

por Emissão de Pósitrons (PET), Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e 

Doppler Transcraniano (DTC). O segundo grupo de métodos envolve a 

medição da atividade eletromagnética do cérebro, incluindo EEG, ERPs, e 

magnetoencefalografia (MEG). 

Em relação ao custo deste equipamento, os laboratórios das 

universidades conseguem construir equipamentos de EEG em versões mais 

simples e que podem ser comercializadas com um custo bem menor.  

Dentre as vantagens do EEG está a sua alta resolução temporal 

(Ferrero, 1995), o que o torna mais adequado para a avaliação da atividade 

funcional cerebral em relação, por exemplo, ao método de ressonância 

magnética funcional que apresenta maior precisão na localização espacial 

topográfica e não consegue evitar o retardo e dispersão temporal em relação 

aos eventos neurais analisados (LAUFS ET AL, 2008).  

Além disso, o EEG é uma técnica barata, não invasiva e que pode se 

prolongar até mesmo por dias e ser facilmente repetido em um mesmo 

paciente. Outras vantagens do EEG em comparação aos demais métodos de 

neuroimagem são as possibilidades de refletir a multidimensionalidade do 

estado funcional do cérebro através dos diferentes componentes de 

frequência do EEG relacionados aos diferentes processos neurofisiológicos 

(LAZAREV, 2006).  

Esta técnica ainda pode detectar as conexões funcionais entre 

diferentes áreas do cérebro através de frequências (LIVANOV, 1977; JOHN E 

SCHWARTZ, 1978; FRENCH E BEAUMONT, 1984; SRINIVASAN ET AL, 

2007). 

À nível cerebral, os neurônios são constantemente disparados por 

meio de uma pequena mudança de potencial elétrico. Enquanto estes 

disparos vão ocorrendo em todos os lugares com um ritmo muito rápido, um 
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campo elétrico é gerado em torno do escalpo com mudanças constantes, na 

potência de microvolts.   

Para tanto, os eletroencefalógrafos utilizam eletrodos que são 

colocados no escalpo do indivíduo para captarem estas pequenas oscilações 

elétricas. Os eletrodos são conectados a um amplificador para aumentar a 

força dos sinais detectados e em seguida eles podem ser gravados e 

processados. 

Depois de muitos anos de pesquisa em EEG, as frequências de ondas 

cerebrais foram classificados em bandas de diferentes frequências, 

conhecidas como delta (0,1-3,5 Hz), theta (4-7,5 Hz), alfa (8-13 Hz), beta (14-

30 Hz), e gama (> 30 Hz) (Figura 23). Algumas frequências foram 

encontradas para refletir o estado de nosso cérebro diante do meio ambiente 

e das diversas atividades (PFURTSCHELLER e NEUPER, 2001). 

Figura 23. Alguns exemplos de sinais de EEG 

 

Fonte: Malmivuo e Plonsey (1995). 
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Os dispositivos de EEG possuem uma variedade de eletrodos. O EEG 

considerado padrão para fins médicos contêm 19 eletrodos, já os outros tipos 

possuem mais canais. A maioria dos eletrodos necessitam da aplicação de 

um gel condutor ao escalpo do indivíduo, que é desconfortável para o 

usuário, porém, serve como condutor de energia e fixador dos eletrodos. Este 

equipamento é o único que consegue realizar o registro direto das oscilações 

da atividade elétrica de centenas de milhares de neurônios simultaneamente 

(CHRISTIAN, 1971). 

Através do córtex cerebral dos vertebrados é possível adquirir a 

maioria dos sinais de EEG, assim como os biopotenciais que também são 

adquiridos por esta medição e são provenientes da atividade elétrica entre os 

neurônios. Por outro lado, quando a atividade é identificada em repouso os 

sinais não são ordenados e assíncronos (WEBSTER, 2010). 

As vantagens e desvantagens dos métodos neuroergonômicos são 

discutidos em referência a três fatores: (1) resolução temporal (2) resolução 

espacial e (3) grau de imobilidade.  

Os sinais do EEG resultam de um somatório das atividades 

bioelétricas de células piramidais corticais induzida por potenciais pós-

sinápticos sincronizados que ocorrem em grandes aglomerados de neurônios 

captados no couro cabeludo (PIZZAGALLI, 2007).  

De acordo com Mehta e Parasuraman (2013), o registro de sinais do 

EEG é feito de acordo com as diferenças de tensão entre os eletrodos ativos 

em diferentes posições no couro cabeludo, como por exemplo nas regiões 

dos lobos frontal, parietal, temporal e occipital do cérebro.  

A disposição dos eletrodos é organizada de acordo com o sistema 

internacional 10-20 (Figura 24) que é tido como padrão para a aquisição de 

sinais de EEG e apresenta a disposição correta de eletrodos no escalpo, 

proporcionando um EEG de alta qualidade (MALMIVUO E PLONSEY, 1995). 

Os mesmos autores comentam sobre a determinação mais utilizada dos 

eletrodos que se baseiam em dois pontos de referencia: nasion (topo do 
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nariz/entre as sobrancelhas) e inion (base do crânio). Estes pontos servem 

como referência para o cálculo do perímetro do crânio que são mensurados 

na direção transversal e planos médios. Assim, as posições dos eletrodos 

são estabelecidas a partir de intervalos de 10% ou 20%.  

Figura 24. Disposição dos eletrodos no Sistema Internacional 10-20 

 

Fonte: Malmivuo e Plonsey (1995).  

Webster (2010), comenta que a medição e validação do sinal de EEG 

somente é possível quando ele é síncrono e orientado, sendo conhecido 

como potencial evocado (ERP) e possui uma amplitude significativa.  

Os ERPs derivados da Eletroencefalografia representam uma resposta 

neural do cérebro relacionado a um evento específico que pode ser de ordem 

sensorial, motora ou cognitiva. Os ERPs são advindos do resultado da média 

das épocas do sinal de EEG a um estímulo particular ou a uma resposta de 

um determinado tempo (MEHTA E PARASURAMAN, 2013).  

Fedota e Parasuraman (2010) comentam que para avaliar a carga do 

trabalho mental ou analisar o erro humano, as formas de onda de ERP são 

utilizadas para registrarem as mudanças de amplitude e latência de 

diferentes componentes de ERP. Geralmente o pico desta atividade é 

definido como positivo ou negativo ou ainda pode ocorrer um leve aumento 

da atividade, como o potencial de prontidão lateralizado (LUCK, 2005).  
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As métricas que são utilizadas na eletroencefalografia, tanto espectrais 

e temporais, podem avaliar a função cerebral durante tarefas complexas e 

não interfirem no desempenho da atividade do indivíduo. Além disso, o seu 

tamanho é compacto e possui baixo custo em comparação com outras 

técnicas de neuroimagem, como a fMRI e PET (MEHTA E PARASURAMAN, 

2013). 

Os dados de EEG geralmente vêm acompanhados de artefatos. De 

acordo com Markand (1996), os artefatos são compostos do potencial elétrico 

advindos de outra fonte que não esteja relacionados ao cérebro. Os artefatos 

mais encontrados são os instrumentais, como os de eletrodo e fisiológicos ou 

biológicos, neste último caso sendo movimentos oculares (piscamento 

palpebrar, fechamento forçado dos olhos e varredura horizontal dos olhos), 

musculares (fechamento forçado da mandíbula, movimentos da língua), 

respiratórios entre outros (JERWINS ET AL., 1985; DELAMONICA, 1975; 

ANGHINAH ET AL., 2006)  

Porém, o desenvolvimento de algoritmos permite a remoção do ruído 

do sinal do EEG em tempo real, durante ou após o processamento dos dados 

(JUNG ET AL., 2000).  

Outro fator interessante é o desenvolvimento de um sistema recente 

de secagem dos eletrodos, como também oferece o funcionamento do 

equipamento via wireless para evitar que o participante fiquem amarrados 

aos cabos. Estes desenvolvimentos técnicos vieram reforçar a relevância e o 

valor de aplicações com EEG para situações que exijam mobilidade em 

tarefas (MAKEIG ET AL., 2009), bem como proporcionar a melhora da 

usabilidade do produto. 

Recentemente a empresa Biomedical UP está desenvolvendo o 

Eletroencefalógrafo NeuroUP com funcionamento via bluetooth e taxa de 

amostragem de 250 Hz (Figura 25). Ele disponibiliza de 64 sensores de 

cloreto de ouro (AuCl) em uma touca com até três nexus. A referencia do 

sinal é dada através do hardware de dois eletrodos que são posicionados nos 

proessos mastóides (ossos temporais) interligados analogicamente. Já o 
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processamento dos sinais é realizado por meio do software NeuroUP que 

também desempenha a eliminação de artefatos pelo método da Análise de 

componentes independentes (ACI) e algoritmo fastICA.  

Nos últimos anos, estão disponíveis no mercado de jogos alguns 

dispositivos de baixo custo e com menos sensores em relação aos 

equipamentos profissionais de EEG, contudo com qualidade de dados similar 

(de Man, 2014). Um exemplo deles é o NeuroSky (Figura 26a) que possui 

apenas um sensor. O Emotiv EPOC (Figura 26b) é outro dispositivo que 

contém 14 sensores e sua função é similar aos outros EEG tradicionais. 

Figura 25. Touca de EEG produzida pela empresa NeuroUp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:	  www.neuroup.com.br 
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Figura 26. Headset Neurosky (a) e Emotiv EPOC (b) 

 

 
 
 
 
 
 

a    b 

Fonte: a) http://mikeshouts.com/neurosky-‐mindwave-‐cos-‐sometime-‐brain-‐needs-‐exercise-‐

too/ b) https://emotiv.com/epoc.php 

Os dados obtidos do EEG são gerados em forma de traçados e 

possuem parâmetros que podem variar no tempo, como por exemplo a 

amplitude e formas das ondas. Este traçado quando analisado visualmente é 

dificultado de maneira quantitativa para pesquisas que necessitam de dados 

mais exatos e informativos. 

Portanto, para solucionar este problema, a análise espectral é usada 

para este fim a partir da teoria de que quaisquer atividade oscilatória é 

composta de uma soma de ondas senoidais com diferentes frequências e 

amplitudes (PIZZAGALLI, 2007). Esta análise é realizada pela Transformada 

de Fourier que fornece a estimativa quantitativa sobre a contribuição de cada 

frequência, para finalmente serem enviados sinais no EEG (DUFFY ET AL., 

1999). 

 Para desempenhar a análise espectral é preciso seguir o método de 

separação de uma onda de seus diferentes componentes de frequência, para 

que então seja possível identificar as amplitudes de ondas senoidais das 

frequências que constituem a onda e finalmente construir gráficos no domínio 

da frequência. Sendo assim, esta metodologia adotada possibilita realizar o 

estudo quantitativo dos parâmetros de potência ou amplitude por bandas de 

frequência (COOPER ET AL., 1974). 
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 Já o espectro de amplitude tem como representação um gráfico. Neste 

plano, o eixo da abcissa é apresentado pelas frequência específicas e no 

eixo da ordenada estão as amplitudes espectrais integrais que são 

proporcionais à quantidade de ondas e à amplitude elétrica das ondas (Figura 

27). 

 Desta maneira, fica claro que a análise espectral é de extrema 

importância para a realização do EEG quantitativo que se utiliza de técnicas 

computadorizadas modernas e programas estatísticos que fazem o 

mapeamento cerebral sobre a distribuição dos vários ritmos do EEG, assim 

como os parâmetros captados pelo escalpo. 

Figura 27. Exemplo de traçados de EEG decompostos em oscilações de quatro 

faixas de frequência pela análise espectral. 

 

De acordo com Silva e Lima (1998), a partir do computador, o EEG 

digital (ED) oferece a visualização de sua atividade pelo monitor colorido e 

ainda permite a gravação de dados em seu sistema. Esta atividade é muito 

semelhante a do Mapeamento Cerebral (MP), que se constitui pela 

representação gráfica do ED através de mapas fornecidos pelo computador. 

O MC é desenvolvido a partir do registro do ED e faz se necessária a leitura e 

seleção dos melhores momentos ou fragmentos do ED para a construção do 

MC.  
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O mesmos autores comentam que em breve o ED será a ferramenta 

do futuro no campo da eletroencefalografia e terá como sua extensão o MC 

que realiza um trabalho em conjunto para pesquisas científicas. 

Neste sentido, Kelmann e Bernardo (2012) realizaram uma revisão 

sistemática para investigar se o funcionamento do eletroencefalograma 

associado ao mapeamento cerebral é superior ao uso do 

eletroencefalograma tradicional no diagnóstico de patologias neurológicas.  

Neste estudo foram selecionados os estudos de Murri et al., (1998) e 

Jerrett et al., (1988) que comprovaram que o método quantitativo elevou a 

probabilidade para o diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico isquêmico 

(AVCi) e Traumatismo Cranioencefálico (TCE). 

 A continuação de pesquisas nessa área contribuirão para o avanço da 

compreensão do comportamento do humano através do cérebro. Da mesma 

maneira, a EEG também é aplicado ao design de produtos. Neste caso, 

Parasuraman e Rizzo (2007) afirmam que a técnica de EEG é empregada em 

estudos de mensuração das variações da carga cognitiva através do 

desempenho de tarefas, como por exemplo, carga da tarefa, esforço mental, 

fadiga mental e nível de excitação. Esta interação é possível através da 

Interface Cérebro Computador que será melhor discutida no subcapítulo 

3.1.6.  

Por outro lado, a localização de fontes confiáveis do EEG no cérebro 

representam um problema complexo na propagação de ondas 

eletromagnéticas e na medição dos sinais que podem ser diferenciados de 

acordo com a precisão e a localização de uma região específica do cérebro 

(CANNON, 2012). 

Neste sentido a técnica Low Resolution Brain Electromagnetic 

Tomography – LORETA é utilizada para identificar o aumento de densidade 

de corrente de atividades cognitivas (Pizzagalli et al., 2001). O LORETA foi 

desenvolvido por Pascual-Marqui, Michel e Lehman (1994) e consegue 

apresentar esquematicamente um modelo de localização de atividades 
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elétricas cerebrais que estão relacionadas aos potenciais elétricos dos canais 

de registro do EEG.  

O método dispõe do melhor algoritmo localizador de geradores 

corticais para gerar mapas em modelo 3D para representar a distribuição da 

atividade elétrica cerebral estruturas corticais (CANNON, 2012).  

De acordo com Pascual-Marqui (2002), este método é lançado com o 

software Standardized Low Brain Electromagnetic Tomography (sLORETA) 

com uma resolução espacial de 5x5x5 mm3 e possui coordenadas dos 

eletrodos do EEG de acordo com o modelo da cabeça (Figura 28).  

Figura 28. Mapa de funcionamento do cérebro obtido pelo sLORETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.brainfitness.fi/FunctionalBrain.html 

 

4.1.5 Rastreamento Ocular  

  

O estudo dos movimentos oculares são desenvolvidos há 

aproximadamente cem anos. Porém, as pesquisas relacionadas ao 

Rastreamento Ocular (RO) ficaram mais conhecidas na década de 70, tanto 
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em relação a tecnologia de RO, como em estudos direcionados a 

compreensão do processo de fixação dos olhos durante determinada 

atividade cognitiva (Jacob e Karn, 2003). 

Os mesmos autores afirmam que atualmente, o RO tem sido utilizado 

para analisar a interação humano-computador em relação a usabilidade de 

interfaces de produtos e sistemas.  

Desta maneira, a relação entre os movimentos dos olhos e o 

processamento cognitivo tem sido aplicado como ferramenta para melhorar o 

design e a ergonomia de interfaces (Kramer e McCarley, 2003). Através da 

movimentação dos olhos é possível indicar quais partes do campo visual são 

salientadas pelo usuário e perceber informações sobre o movimento dos 

olhos em apresentações visuais.  

Em relação a embalagens e formas do produto, o método de RO 

demonstra-se muito adequado para registrar a atenção dos usuários (Rojas 

et al., 2015). Desta maneira é possível compreender como os usuários 

julgam a estética e a percepção de embalagens para melhorar a 

comunicação dos valores da marca, melhorar a experiência de uso e até criar 

ligações afetivas aos produtos. 

No caso de regiões que não possuem fixação do olhar, pode ser uma 

indicação de um processamento visual com um nível mais pobre em detalhes 

(Ohshima, Yamamoto, e Tamura, 1996; Santella e DeCarlo, 2002; Watson, 

Walker, Hodges, e Worden, 1997). Portanto, o RO pode ser utilizado em 

análise com especificação da atenção visual focada para identificar qual local 

o usuário está olhando e assim analisar a Área de Interesse (AI).  

As (AIs) são utilizadas para identificar fixações dos usuários que 

ocorreram em determinada área de interesse para o experimento. Já a 

duração de gaze são fixações consecutivas em uma mesma (AI) e a sua 

duração é obtida através da soma das fixações (JACOB; KARN, 2003; 

POOLE e BALL, 2005).  

Segundo Rojas et al., (2015), a região de fixações visuais de um 

observador é, talvez, o único parâmetro mais comumente utilizado quando se 
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trata de avaliar onde a atenção do consumidor pode ser focado que pode ser 

realizado através de softwares. Os movimentos de fixação dos olhos são 

definidos como padrões do olhar em que os olhos são relativamente imóveis 

durante a apresentação de determinada informação visual. 

O termo ‘eye tracking’ é traduzido do inglês para rastreamento ocular e 

consiste numa técnica poderosa de compreensão da atenção. A orientação 

dos movimentos dos olhos em relação a cabeça do indivíduo ou a posição do 

ponto fixado em um monitor a uma determinada distância do indivíduo é um 

indicador de onde a atenção da pessoa é direcionada.  

De acordo com Rojas et al., (2015), este método é utilizado para filtrar 

a informação visual e consequentemente ajudar a organizá-la de acordo com 

parâmetros do comportamento oculomotor (movimentos oculares sacádicos). 

Neste estudo o RO será empregado para identificar as posições observadas 

pelo usuário.  

Atualmente a técnica de RO é disponibilizada através do uso de 

câmeras de vídeo, lentes de contato especiais ou eletrodos que medem os 

potenciais elétricos na superfície da pele e podem ser aplicados na área 

médica (Kowler, 1990), no estudo da interação do usuário com embalagens 

de garrafas real e virtual (Rojas et al., 2015) com o auxílio da Interação 

Humano Computador e até para responder questões de usabilidade (BENEL, 

OTTENS, HORST, 1991; ELLIS ET AL., 1998; COWEN, 2001).  

Em relação ao tipo de montagem, esta técnica pode ser montada 

através de um dispositivo no desktop do computador (Desktop Mounted 

Devices – DMD ou Table mounded Device - TMD) (Figura 29) ou instalada 

em capacetes ou óculos (Head Mounted Devices - HMD) (Figura 30a e 30b). 
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Figura 29. Exemplo de DMD Tobii Pro TX300. 

 
Fonte: tobiipro.com 

 

Figura 30. a) Exemplo de RO do tipo capacete HMD (Imagem reproduzida de 

www.smivision.com) e b) Exemplo RO do tipo óculos HMD 

 
a     b 

Fonte: Babcock e Pelz (2004). 
 

Em ambos os casos o sistema de rastreamento do olho normalmente 

fornece uma coordenada horizontal e vertical para cada amostra. 

Dependendo da taxa de amostragem (tipicamente de 50 a 250 Hz) a análise 

dos dados é realizada a partir da distinção entre as fixações (movimento 

estacionário do olho) e saccades (movimentos oculares rápidos) (Jakob e 

Karn, 2003). 

Diversos fabricantes, empresas comerciais e laboratórios de pesquisa 

que trabalham nesta área fornecem software de análise que permitem aos 

pesquisadores extrairem rapidamente as fixações e saccades do fluxo de 

dados (Lankford, 2000; Salvucci, 2000). 
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Para Jacob e Karn (2003), estas ferramentas de software geralmente 

utilizam tanto a posição dos olhos (dados da posição conhecida como análise 

de proximidade registrada a partir de uma série de pontos oculares dispersos 

no monitor) quanto a velocidade dos olhos (mudança de posição ao longo do 

tempo).  

Através destas ferramentas de software o pesquisador pode 

rapidamente e facilmente perceber quando os olhos se movem, quando eles 

pararam de se fixar e quais locais do campo visual estas fixações ocorreram. 

No entanto, não existe uma técnica padrão de identificação de fixações 

(Salvucci e Goldberg, 2000). Desta forma, o pesquisador deve no mínimo 

relatar a metodologia para a detecção de fixação e explicar os efeitos das 

escolhas dos parâmetros adotados. 

Antes do início do experimento de RO, faz-se necessário utilizar os 

procedimentos de calibração externa que consiste em acompanhar com o 

olhar os pequenos pontos que aparecem na tela do computador (Fig. 31a) 

(Duchowski, 2007). Em seguida, a posição dos olhos é mapeada em 2D, 

através de coordenadas x e y no monitor ou nos próprios objetos visualizados 

pelos observadores, para estimar os locais observados pelo participante 

(Figura 31b). 

 
Figura 31. a) Pontos utilizados para a calibração externa do RO. b) Exemplo de 

experimento utilizando o mapeamento 2D. 

 
a     b 

A progressão dos dispositivos de interface de usuário começou a partir 

dos dispositivos experimentais que eram utilizados para medir parâmetros 

físico de uma pessoa num laboratório. Desde então, esses dispositivos se 
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aperfeiçoaram e começaram a ser utilizados como instrumentos médicos 

práticos fora do laboratório. Uma vez que a prática deste método é não-

invasiva e de baixo custo, os dispositivos ainda conseguiram melhorar a 

forma de utilização a partir de sua associação com dispositivos de entrada, 

como no caso de computadores (Jakob e Karn, 2003).  

Pode-se dizer que o RO é um exemplo de dispositivo de monitorização 

fisiológica em progressão em parceria com a Interface Cérebro Computador 

(ICC). Esta abordagem continua a ser muito promissora e tudo indica que 

este é um campo que está começando a se fortalecer com os seus 

resultados sobre movimentos oculares nas diversas interações da vida do ser 

humano. 

 

4.1.6 A neuroengenharia ou Interface Cérebro Computador  

 A neuroengenharia ou interface cérebro-computador (ICC) é uma área 

de pesquisa prática que diz respeito à utilização de sinais do cérebro como 

um canal de comunicação adicional para a interação humana com o meio 

natural, o ambiente humano e o de produtos (PARASURAMAN e RIZZO, 

2007). Uma interface cérebro-computador é um sistema de hardware e 

software que fornece interação de um computador conectado ao cérebro do 

usuário. Esta área de pesquisa teve um progresso significativo nos últimos 

anos.  

 Com os avanços tecnológicos, esta abordagem tornou possível 

processar os dados de EEG em tempo real. Ao detectar características da 

atividade cerebral e criando um ciclo de feedback, os usuários podem se 

comunicar com um computador sem a necessidade de dispositivos de saída. 

Os diferentes tipos de sinais cerebrais podem ser utilizados para controlar 

dispositivos externos. Sendo assim, esta interface pode ser aplicada, por 

exemplo, em casos de indivíduos com déficit de controle motor, pacientes 

com esclerose amiotrófica lateral e até sem nenhum controle motor 

(NICOLAS-ALONSO E GOMES-GIL, 2012).  
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  Recentemente as pesquisas nesta área têm aumentado o interesse 

também em investigar esta interação com usuários saudáveis. Alguns 

estudos estão interessados em utilizar as ICCs para controlar dispositivos 

externos, tais como robôs (Millán et al., 2004), outros trabalhos concentram-

se na linha de pesquisa subjetiva, como as emoções (Hondrou e Caridakis, 

2012) ou a carga cognitiva do usuário (Cutrell e Tan, 2008). Estas medidas 

podem permitir que um sistema possa indicar como o usuário está se 

sentindo e tornar melhor a experiência do jogo (Nijholt, Bos e Reuderink, 

2009) ou auxiliar um usuário a utilizar um tutorial (Nijholt, 2008).  

Além dessas aplicações, estas medidas têm sido exploradas na área 

de design de interface (Cutrell e Tan, 2008), em classificação de tarefas (Lee 

e Tan, 2006), e até mesmo na área de marketing (LEE, 2007). 

 Em relação aos métodos invasivos, estes realizam a gravação de 

potenciais do campo elétrico captado através do implante de eletrodos no 

cérebro que fazem o registro da atividade neural. Esta técnica tem sido bem 

sucedida para o controle de braços robóticos (NICOLELIS, 2003). Tais 

técnicas de gravação invasivas têm a excelente relação sinal-ruído porém, 

são limitadas para o uso de testes com animais ou pessoas que possuam 

limitações das funções motoras.  

 Já as ICCs não invasivas utilizam diversos tipos de sinais cerebrais 

que são gravados a partir de medições de EEG no escalpo do indivíduo. 

Esses EEGs realizam leituras quantitativas de bandas de diferentes 

frequências, tais como ondas beta e mµ (Pfurtscheller e Neuper, 2001), 

potenciais relacionados a eventos (ERPs), tais como P300 (Donchin, Spence, 

e Wijesinghe, 2000), e variação negativa contingente (BIRBAUMER ET AL., 

1999).  

A aplicação da ICC pode proporcionar a realização de diversas 

atividades, tais como, operar sintetizadores de voz, controlar os movimentos 

do cursor na tela do computador e até mover braços robóticos. As áreas 

cerebrais são ativadas de acordo com o desenvolvimento de atividades 
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mentais, que como consequência são detectáveis através da interface 

Cérebro Computador (ESFAHANI e SUNDARARAJAN, 2011). 

 Um sistema ICC é, em geral, definido pelos seguintes componentes: 

tipo de gravação do sinal, característica do sinal cerebral utilizado para o 

controle, estratégia mental, modo de operação, e feedback. O sinal do 

cérebro pode ser medido das seguintes maneiras: sob a forma de potenciais 

elétricos ou com o nível de oxigênio no sangue; utilizando a ressonância 

magnética funcional em tempo real (WEISKOPF ET AL, 2003).  

 O potencial elétrico pode ser obtido pela gravação direta dos 

neurônios corticais na forma de potenciais de campo locais, atividade 

multiunit, através do eletrocorticograma (ECoG) ou pelo eletroencefalograma 

(EEG). Os conjuntos de eletrodos intracorticais são utilizados para gravar o 

potencial cerebral de forma direta (Nicolelis, 2003), enquanto que conjuntos 

de eletrodos dispostos em fileiras são utilizados para a gravação subdural 

(Levine et al., 2000). A diferença entre os dois métodos é que com o EEG é  

utilizado um método não invasivo e não apresenta risco ao indivíduo. Porém, 

com os eletrodos subdurais intracorticais é realizado de forma invasiva e 

oferece um melhor sinal de conexão com menos ruído. 

 Com a ICC é possível  treinar o indivíduo para realizar a técnica de 

feedback, que produz, por exemplo, mudança de potenciais corticais 

(negativos ou positivos) de forma lenta (BIRBAUMER ET AL., 1999).  

 Para isto, faz-se necessário que os dois sistemas (ser humano) e 

máquina passem por um processo de adaptação um ao outro para 

alcançarem o objetivo desejado. Inicialmente, o computador tem que 

aprender a reconhecer os padrões de EEG associados com um ou mais 

estados de imagens mentais. Isto implica que o computador tem de ser 

adaptado para a atividade cerebral de cada indivíduo (PFURTSCHELLER, 

SCHERER, NEUPER, 2007).  

 Os mesmo autores afirmam que após esta fase de aprendizagem da 

máquina, quando um classificador apropriado está disponível, os ensaios 
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individuais on-line do EEG são iniciados e o feedback pode ser fornecido 

para permitir a aprendizagem do usuário, aumentando assim os padrões do 

EEG-alvo. Como resultado da formação de feedback, os padrões de EEG 

são alterados, mas não necessariamente na direção desejada, ou seja, 

alguns padrões não desejados (divergentes) pode ocorrer. Por esta razão, a 

geração de um feedback apropriado EEG requer ajuste dinâmico do 

classificador e dos parâmetros de realimentação. 

A partir de pesquisas com a ICC a neuroergonomia vem investindo em 

pesquisas para melhor compreender a interação do ser humano nas diversas 

atividades. Portanto, no subcapítulo a seguir, iremos abordar a temática 

voltada para a avaliação da interação usuário-produto a partir da 

neuroergonomia.  

 

4.1.7 Análise do comportamento e experiência do usuário de produtos 

 
 De acordo com Khalid (2004), um novo paradigma é apresentado na 

área da ergonomia são as questões relacionadas ao usuário. Nesta 

perspectiva, Helander e Tham (2004) discutem sobre a disciplina conhecida 

como Hedonomia, do grego hedonomos, que estuda a relação do 

comportamento do usuário com os sistemas.  

 

 Da mesma maneira Hancock et al. (2005) comenta que o termo 

hedonomia é idêntico à Ergonomia. Porém, a ergonomia têm o foco para a 

prevenção de dores e sofrimento dos indivíduos e seus relacionamentos com 

os sistemas. Já a hedonomia está preocupada em oferecer o prazer nos 

relacionamentos desses sistemas. Além disso, este termo já vem sido 

pesquisado por Jordan, (2000) e Mont’Alvão e Damazio (2009). 

 

 Os autores reforçam sobre a idéia da interação humano-tecnologia 

serem de mesmo sentido para ambos os termos. Além disso, outro aspecto 

semelhante está relacionado ao senso comum, como por exemplo as 

sensações de afeto, prazer e a percepção do usuário sobre o mundo.  
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 Por outro lado, a ergonomia está preocupada com a satisfação do 

usuário em relação ao uso de produtos. Neste sentido, os conceitos de 

ergonomia e hedonomia conversam sobre as necessidades psicológicas e 

sociológicas do usuário e como tornar uma interação em uma experiência 

prazerosa.  

 

 Para Johnson e Wiles (2003), a motivação do usuário está relacionada 

ao valor afetivo empregado em determinada experiência que pode ser 

positiva ou negativa.  Sendo assim, a motivação do usuário será mediada de 

acordo com a interação que pode ser considerada prazerosa ou de lazer.  

 

 Segundo Forlizzi e Battarbee (2004), a experiência do usuário é 

descrita como uma comparação de uma avaliação contínua dos objetivos de 

um indivíduo em relação ao meio e pessoas que o cerca. Caso os objetivos 

do usuário sejam atingidos, então a experiência deve ser positiva. 

 

 Desta maneira, a qualidade da experiência do usuário pode ser 

considerada como parâmetro para aferir a qualidade do produto, o 

desempenho do usuário e a performance da empresa no mercado. Sendo 

assim, os problemas de usabilidade do produto podem oferecer uma 

experiência desagradável ao usuário e ainda podem causar uma má 

impressão à imagem da empresa responsável pelo produto e o aumento de 

recursos destinados ao setor de suporte ao cliente devido a reclamações. 

 

 Portanto, a análise do comportamento e a experiência do usuário de 

produtos é de extrema importância para o sucesso do mercado, pois de 

acordo com Jordan (1998), se os produtos são difíceis de usar e causam 

aborrecimentos, eles mesmos podem destruir o propósito para qual foram 

destinados. 

 
 Assim, o EEG é utilizado como ferramenta de análise da experiência 

emocional do usuário a partir da leitura dos registros do EGG (REDWOOD, 

2011). Desta maneira é possível identificar e ainda analisar os tipos de 

comportamentos expressos em determinada interação usuário-produto. 



	  

133	   	  

 

 A experiência do usuário normalmente é relatada a partir das técnicas 

de usabilidade que tentam obter o seu sentimento a partir de determinados 

relatos. Iremos utilizar o EEG, RO e a termografia (descrita no próximo 

capítulo) como ferramentas para aferir se o que o usuário relata é de fato o 

que ele está sentindo. 
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Capítulo 5 – A TERMOGRAFIA APLICADA AO USO DE 
PRODUTOS 
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5.1 Definição e aplicações da termografia por infravermelhos 
 

A Termografia por Infravermelhos (TI) é uma técnica segura, não-

invasiva e de baixo custo, que permite a gravação rápida de irradiação de 

energia que é liberada pelo corpo (RING E AMMER, 2000; RING, 2014). 

Além disso, tornou-se um método de diagnóstico, cujo funcionamento é 

desenvolvido pela captação de imagens de calor (termogramas), que não são 

visíveis a olho nu, mas capturadas por meio de uma câmera termográfica 

(Figura 32).  

 
Figura 32. Exemplo de camera termográfica por infravermelho (FLUKE VT02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.pce-medidores.com.pt/fichas-dados/termometro-infravermelhos-

fluke-vt02.htm 

 

A técnica funciona através de um sistema mecânico que requer o 

posicionamento do sensor próximo ao indivíduo que se conectam a 

computadores que utilizam a representação gráfica qualitativa, de alta 

resolução quantitativa e bastante sensível aos padrões térmicos presentes na 

pele humana.   

 

A TI mede a radiação que está diretamente relacionada com a 

temperatura da pele. Desde a década de 60 esta técnica tem sido utilizada 

em várias áreas. As primeiras aplicações da TI em seres humanos foi como 
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ferramenta de diagnóstico. Através dos atuais avanços tecnológicos, a 

medição de calor infravermelho pode ser captada por meio da imagem 

térmica eletrônica (RING, 2004; RING E AMMER, 2012). 

 

Esta ferramenta utiliza câmeras infravermelhas que são capazes de 

gerar imagens térmicas através de ondas eletromagnéticas, para isto, deve-

se levar em consideração as leis da óptica aplicadas a criação de imagem 

(TAN ET AL., 2009; ZAPROUDINA ET AL., 2008).  

 

 De acordo com Zaproudina et al., (2008), o trabalho com TI necessita 

da atenção de alguns fatores que podem influenciar a interpretação das 

imagens térmicas. Fernández-Cuevas et al., (2015) comenta que estes 

fatores foram divididos em 3 grupos primários que serão apresentados a 

seguir:  

 

• Fatores ambientais: Estão relacionados ao local onde o experimento é 

desenvolvido. 

• Fatores individuais: 	   	   	   	   	   Estão relacionados ao próprio indivíduo do 

estudo de acordo com as suas características pessoais que podem 

influenciar a temperatura da pele. Estes fatores ainda são divididos em 

fatores intrínsecos e extrínsecos. 

• Fatores técnicos: Estão relacionados ao equipamento utilizados 

durante o experimento com TI. 

Assim, a realização desta técnica em seres humanos necessita de 

específicações mínimas para a realização de estudos. O primeiro fator de 

requerimento é com a sala do estudo, recomenda-se uma padronização da 

temperatura do ambiente a 22-24 °C e a velocidade do ar incidente não deve 

ultrapassar os 0,2 m/s (FANGER, 1982; MERLA E ROMANI, 2007).  

O segundo fator mais importante que requer cuidados especiais (Ring, 

1983; Ring, Engel e Page-Thomas, 1984) é com o indivíduo a ser analisado, 

ele deve evitar banhos ou duchas quentes, agentes tópicos, cremes, talcos, 

exercícios vigorosos ou fisioterapia até duas horas antes do exame. Além 
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disso, deve estar em jejum até três horas antes e não ter ingerido 

estimulantes, substâncias com cafeína ou descongestionantes nasais. Em 

seguida a área a ser fotografada deve estar desnuda e ficar exposta a 

temperatura do ambiente durante 15 minutos.  

Sendo assim, é notável que deve-se ter muito cuidado em relação à 

especificação do sensor infravermelho, que deve fornecer imagens de alta 

qualidade para serem interpretadas adequadamente (BRIOSCHI, MACEDO 

E MACEDO, 2003). 

Segundo Brioschi, Macedo e Macedo (2003), atualmente, a termometria 

cutânea por imagem infravermelha é o método mais adequado para o estudo 

da distribuição da temperatura cutânea. Este é um método de diagnóstico 

que analisa a microcirculação da pele, bem como investiga o que ocorre com 

o sistema nervoso autônomo simpático à nível da pele.  

Além disso, Albernathy, Brandt e Robinson (1984) comentam que este 

método mensura as variações de temperatura provenientes de determinada 

área microvascular do corpo determinada por milímetros quadrados de área 

de tecido por décimos de grau centígrado. Neste sentido, o conhecimento 

sobre a temperatura pode funcionar como um bom indicador de possíveis 

doenças que podem ser detectadas através de mudanças ocorridas na 

ordem de graus da pele (cutânea ou superficial) (JONES, 1998). 

Portanto, a aplicação da TI é versátil e permite diversas aplicações na 

área médica e até como ferramenta de diagnóstico, tais como a mensuração 

da transpiração (Ebisch et al., 2012; Pavlidis et al., 2012); analisar as 

variações de temperaturas cutânea e subcutânea (Merla et al., 2004; Hahn et 

al., 2012); análise do fluxo sanguíneo (Puri et al., 2005); diagnóstico de 

lesões causadas pelo treinamento físico (Bandeira et al., 2012); pulso 

cardíaco (Garbey et al., 2007), monitoramento da febre (Nguyen et al., 2010) 

padrões de respiração metabólica (Pavlidis et al., 2007); doenças de pele 

(Vargas et al., 2009); operações odontológicas e dermatológicas (Fikackova e 

Ekberg, 2004) e do coração (MANGINAS ET AL., 2010). 
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A termografia cutânea também é indicada fortemente no caso de 

indicações das doenças vasculares e no diagnóstico de neuropatia diabética 

(RING, 2010). Segundo Potier, Mehani e Luizy (1980), a termografia é 

indicada aos pacientes que possuem dores nas extremidades e mudanças de 

temperatura. O fundamento desta indicação está para a realização de 

diagnósticos nas doenças vasculares, acompanhamento de pós-operatório 

de enxertos vasculares e até como indicador na delimitação do nível de 

amputação de membros isquêmicos (BRIOSCHI, MACEDO E MACEDO, 

2003).  

Outra aplicação foi encontrada em estudos recentes, na qual estimou que 

a imagem térmica é a técnica mais precoce no diagnostico de câncer de 

mama quando comparada com a mamografia (Keyserlingk, 1997), 

neoplasias: tumores de tireóide (Alves et al., 1988) e paratireóide, 

melanomas (Gautherie, Grosshans e Fattal (1985); Michel, Hornstein e 

Schroenberger 1985). Ou seja, de acordo com a Associação Médica 

Americana – AMA (1987) e Ring (1999), esta ferramenta tem o papel de 

diagnóstico dos sistemas neurológico, vascular e muscular disponível num 

único exame. 

 A excitação emocional também é analisada através da mensuração da 

temperatura da pele de acordo com a perfusão cutânea sanguínea, do 

metabolismo do tecido local, e da resposta sudomotor, que são controlados 

pelo sistema nervoso simpático (MERLA E ROMANI, 2007). 

Outro campo de estudo da TI, tem como base a função básica da 

técnica de TI, que é realizar a interpretação do campo de temperatura da 

superfície de determinado corpo.  

Sendo assim, esta ferramenta também é utilizada na área industrial, 

como por exemplo, indústria automotiva (Zweschper et al., 2003); 

manutenção elétrica e mecânica com o objetivo de indicar possíveis sinais de 

mal funcionamento de conexões e materiais desgastados (Bagavathiappan et 

al., 2013; Chou e Yao, 2009; Luong, 1992, 1998; La Rosa e Risitano, 2000); 

monitoramento da deformação de materiais plásticos (Badulescu et al., 

2011); inspeção de solda (MEOLA ET AL., 2004). 
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No campo industrial, a TI é utilizada no setor de energia renovável, no 

caso de turbinas eólicas e painéis solares (Breitenstein, Rakotoniaina e Rifai, 

2003); inspeção de oleoduto (Fan, Sun e Yang, 2005), células solares e 

concreto (Sham, Chen e Long, 2008). Porém, no setor aeronáutico é onde há 

um maior investimento desta técnica em detecção de fissuras em peças 

metálicas de aviões (Luong, 1992; Noethen, Wolter e Meyendorf, 2010), 

materiais metálicos (Ibarra-Castanedo et al., 2007), detecção de estruturas 

com defeito por presença da água nas estruturas físicas do avião (Saarimäki 

e Ylinen, 2008) e até defeitos na superfície do avião (AVDELIDIS ET AL., 

2004).  

Outra área de aplicação é na inspeção de edificações, na qual é 

investigada a distribuição de temperatura da fachada de determinada 

edificação para identificar possíveis áreas com necessidades de manutenção 

(Balaras e Argiriou, 2002), como no caso de infiltração e umidificação 

(BOMBERG E SHIRLIFFE, 1978; LJUNGBERG, 1994). 

No estudo de Jenkins, Brown e Rutterford (2009) foi realizado um 

estudo sobre a interação entre o usuário e o produto. Para isto, o 

experimento comparou a eficácia e acurácia da termografia com a 

eletroencefalografia na região frontal e com a conduntância da pele.  

 

Sendo assim, os resultados iniciais demonstraram evidências 

inconclusivas no triangulo dos três métodos (termografia, EEG e 

conduntância da pele). Para isso, uma análise comparativa verificou a 

eficácia da termografia infravermelha com acurácia para a análise da 

experiência do usuário durante o uso de produtos.  

 

Esta análise foi desenvolvida através da correlação da 

Eletroencefalografia na região frontal e a conduntância da pele que são 

métodos estabelecidos para realizarem a mensuração de mudanças de 

estados afetivos.  

 

Assim, através deste estudo foi possível perceber que a emoção 

funciona como um instrumento chave de análise do mecanismo de 
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homeostase. Este mecanismo modifica a experiência do mundo ao nosso 

redor, por isso é importante desenvolver ferramentas com o objetivo de 

mensurar experiências afetivas. Portanto, os resultados desta pesquisa 

demonstraram que o uso da termografia por infravermelhos possui grande 

potencial para mensurar atividades cognitivas e mudanças de estados 

afetivos durante interações usuário-produto. 

 

De outra maneira, conforme demonstrada as diversas aplicações da 

termografia, o estudo a partir do mecanismo de homeostase é de extrema 

importância para compreender dificuldades e problemas que possam 

envolver o ser humano, produtos e sistemas.  

 

 Tudo leva a crer que a aplicação da termografia por infravermelho tem 

um enorme potencial de aplicação na área da ergonomia e do design. 

 

5.2 Mensuração da radiação infravermelha  
 

Para realizar gravações de imagens térmicas, os pesquisadores 

utilizam diversos modelos de câmera de resoluções diferentes. A maioria dos 

estudos usam câmeras com uma resolução de 256 × 256 (Merla & Romani, 

2007) ou 320 × 240 (Calvin & Duffy, 2007;. Ebisch et al, 2012;. Hahn et al, 

2012; Ioannou et al., 2013; Kang, McGinley, McFadyen, & Babski-Reeves, 

2006; Kuraoka & Nakamura, 2011; Pavlidis, Eberhardt, e Levine, 2002; 

Pavlidis et al, 2001, 2012;. Puri et al, 2005;. Shastri, Papadakis, Tsiamyrtzis, 

Bass, & Pavlidis, 2012; Vianna & Carrive, 2005; Zhu et al, 2007).  

 

Durante as gravações, a distância entre a câmera e o objeto depende 

da dimensão e a lente ótica da camêra a ser trabalhada. Normalmente, a 

câmera é colocada a 1-3 m de distância do participante (Nakanishi e Imai-

Matsumura, 2008; Shastri, Merla, Tsiamyrtzis e Pavlidis, 2009) ou 30-70 cm 

de distância do indivíduo (Kuraoka e Nakamura, 2011; Vianna e Carrive 

2005). 
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No entanto, no caso de gravações com a necessidade de maior 

qualidade de imagem é indicado a câmera com 640 × 480 (Gane et al, 2011;. 

Manini et al, 2013). Em raros caso 640 × 512 de resolução (Pavlidis et al, 

2012; Shastri et al, 2012). Isto ocorre pelo simples fato de que as câmaras 

térmicas são bastantes caras e o seu preço varia de acordo com a qualidade 

da imagem produzida, assim como a quantidade de quadros. O uso de maior 

ou menor qualidade da imagem é um fator relevante para a questão 

experimental, como por exemplo no caso da mensuração da ativação de 

poros de transpiração da pele é inviável utilizar uma câmera com baixa 

resolução (Pavlidis et al., 2012).  

 

Além disto, quanto maior for a resolução, maior será a capacidade de 

armazenamento de detalhes. Outro dado interessante é que quando a 

latência temporal da impressão térmica é uma variável de interesse do 

estudo, o pesquisador precisa selecionar a qualidade de imagem para uma 

maior taxa de quadros (MERLA E ROMANI, 2007; PURI ET AL. 2005). 

 

As medições de temperatura são extraídas na maioria dos 

experimentos sequencialmente. A taxa de aquisição dos quadro podem variar 

em 60 quadros por segundo (frames per second - fps), 50 fps (Merla e 

Romani, 2007), 31 fps (Pavlidis et al, 2002, 2012; Tsiamyrtzis et al., 2006; 

Puri et al., 2005; Shastri et al, 2012;. Zhu et al, 2007), 15 fps (Gane et al, 

2011), 1 fps (Ebisch et al, 2012; Kang et al, 2006;. Ioannou et al, 2013.; 

Kuraoka e Nakamura, 2011;. Manini et al, 2013; Nakanishi e Imai-Matsumura, 

2008), um quadro a cada 10 segundos (Kistler et al, 1998;. Nakayama et al, 

2005) e um quadro a cada 75 segundos (Hahn et al., 2012).  

Outros experimentos têm utilizado imagens isoladas e equidistantes no 

momento das análises, como no estudo de Vianna e Carrive (2005), que 

utilizaram quadros a cada 2 minutos. Na pesquisa de Calvin e Duffy (2007), a 

temperatura foi documentada em intervalos de tempo isolados, antes (basal) 

e apenas imediatamente após a conclusão da tarefa, deixando um período de 

"lavagem fisiológica" entre as condições experimentais.  
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No entanto, quanto mais quadros ao longo de uma tarefa 

experimental, maior é a possibilidade de permitir movimento dos olhos 

(Manini et al., 2013; Pavlidis et al., 2002, 2012; Shastri et al., 2012;. 

Tsiamyrtzis et al., 2006;. Zhu et al., 2007). Ainda mais, a coleta de mais 

dados de temperatura, permite realizar investigações mais detalhadas sobre 

a ocorrência temporal do fenômeno fisiológico, fornecer a flexibilidade de 

excluir quadros desnecessários por causa dos movimentos dos participantes 

(EBISCH ET AL., 2012; NAKANISH E IMAI-MATSUMURA, 2008).  

Em relação a captação da temperatura, deve-se ter cuidado com a 

movimentação do indivíduo, pois pode provocar problemas relacionados a 

definição fisiológica. Quando se trata de extrair dados de quadros individuais, 

as flutuações manuais no tamanho da Área de Interesse (AI) pode causar 

observações térmicas de natureza não fisiológicas, o que pode levar a 

conclusões falsas, como resultado de inconsistências metodológicas.  

 

Por isso, no caso de análises de experimentos nos quais os 

participantes são livres para se moverem sem qualquer restrição, deve se 

utilizar o pré-processamento quadro-a-quadro gerando uma análise bem 

demorada. Todos os quadros necessitam ser extraídos com o mesmo 

enquadramento, ou seja, terem o mesmo ângulo para evitar o aparecimento 

de artefatos de temperatura (EBISCH ET AL, 2012;. IOANNOU ET AL, 2013).  

 

Mesmo assim, ainda é possível aparecerem quadros com pequenas 

flutuações de temperatura de ± 0,1 a ± 0,2. Porém, estes valores são 

insignificantes e não afetam o valor global da área termografada.  

 

No caso dos teste estatísticos com os mapas de calor, as análises das 

impressões de calor são recolhidas de acordo com o objetivo da pesquisa. A 

maioria das temperaturas são extraídas com base na assinatura de calor 

média dos pixels em uma área de interesse (IOANNOU et al., 2013). No 

entanto, Kuraoka e Nakamura (2011) e Nakayama et al. (2005) mediram a 

temperatura de uma região pixel por pixel, e encontraram a temperatura 

absoluta dos pixels individuais. Isso só foi possível porque os sujeitos eram 
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relativamente estáticos e ainda foram aplicadas correções para artefatos de 

movimento.  

 

Em geral, os estudos têm utilizado ANOVAs para tirarem conclusões 

sobre as diferenças entre as condições e grupos. Antes de qualquer tipo de 

análise, a temperatura média para cada região corporal de interesse e 

individual foi calculada e a média de cada fase foi comparada utilizando 

medidas repetidas para a ANOVA (EBISCH ET AL., 2012; GANE ET AL., 

2011; IOANNOU ET AL., 2013; KANG ET AL., 2006; KURAOKA E 

NAKAMURA, 2011;. MANINI ET AL., 2013; MERLA E ROMANI, 2007; 

VIANNA E CARRIVE, 2005).  

 

Outras alternativas de análise podem ser utilizadas como por exemplo, 

o sistema não paramétrico de medidas repetidas ANOVA, teste de Friedman 

(Nakayama et al., 2005) que avalia as mudanças na temperatura da pele 

nasal durante as diferentes taxas de respiração. Em certas ocasiões, 

algumas medições utilizaram grupos separados e entre-grupos (Kuraoka e 

Nakamura, 2011), Tukey HSD (Pavlidis et al., 2012), Tukey HSD ou teste de 

Kruskal-Wallis (Nakanishi e Imai-Matsumura, 2008) seguido do teste de 

Steel-Dwass.  

Além disso, outros estudos utilizaram a aplicação computacional de 

algoritmos para avaliar as mudanças das região periorbital e vasos 

sanguíneos supraorbitais, em seguida foi calculado as mudanças nos 

padrões de calor entre as condições (GANE ET AL, 2011; PAVLIDIS ET AL., 

2002; SHASTRI ET AL., 2012; TSIAMYRTZIS ET AL., 2006; ZHU ET AL., 

2007). 

 

Em outros estudos foram examinadas as mudanças de temperatura 

através do teste t (NAKAYAMA ET AL., 2005) e o teste Mann-Whitney U 

(IOANNOU ET AL., 2013). 

 

Sendo assim, para que a realização da mensuração seja adequada, o 

equipamento deve estar devidamente calibrado por 10 minutos antes da 
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realização do termograma. Além disso, todo o procedimento deve ser 

realizado por um profissional treinado e qualificado num ambiente com as 

exigências mínimas, ou seja, laboratório adequado, preparo do participante e 

equipamento calibrado (BRIOSCHI, MACEDO E MACEDO, 2003). 

 

Ioannou, Gallese e Merla (2014) comentam sobre a ocorrência de 

respostas térmicas cutâneas devido a estímulos externos de valência 

psicofisiológica. Estes estímulos podem causar pequenas variações de 

temperatura e são observados como artefatos de interferência na leitura dos 

dados do experimento.  

 

Por isso, é de extrema importância utilizar a termografia num ambiente 

adequado. No caso de países tropicais, a temperatura ambiente deve ser 

constante durante todo o experimento e sem a ventilação direta no voluntário. 

Além disso, a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar deve ser 

fixada em valores confortáveis, ou seja em termoneutralidade, sendo 

aproximadamente de 22-24 °C e 50-60% respectivamente (MERLA E 

ROMANI, 2006). 

 

Durante a configuração experimental, outras questões que devem ser 

levadas em consideração, tais como a prevalência ou ausência de fontes 

sistêmicas de ruído térmico. Estas fontes incluem paredes térmicas 

reflexivas, material de mobiliário, luz direta do sol através das janelas e 

monitores que irradie calor, num espaço muito próximo do rosto do 

participante. Estes fatores podem resultar em superestimação ou 

subestimação das mudanças de temperatura fisiológicas na termografia 

(IOANNOU, GALLESE E MERLA, 2014).  

 

Sendo assim, o participante ou objeto a ser investigado (sob 

supervisão do pesquisador) deve se expor a temperatura do ambiente no 

período aproximado de 10-20 minutos antes do início do estudo. Este preparo 

permite restaurar a atividade respiratória e cardiovascular do indivíduo, como 

também auxilia o controle da temperatura da pele para que atinja um 

equilíbrio térmico com o ambiente (RING E AMMER, 2006).  
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Alguns autores sugerem, a retirada de óculos de correção antes da 

sessão experimental, isso porque o vidro é opaco à luz infravermelha. Uma 

vez removido, deve ser fornecido um tempo suficiente para permitir que a 

temperatura do tecido da área próxima ao nariz também se recupere (Gane 

et al., 2011).  

 

Os critérios de exclusão para a participação de um estudo 

termográfico incluem indivíduos com aspectos de termorregulação cutânea 

normais, tais como neuropatia periférica, micro e macroangiopatias, doenças 

do tecido conjuntivo, e distúrbios psicofisiológicos. Já os requisitos para 

participação incluem a abstinência de consumo ou o consumo de substâncias 

vasoativas (nicotina, cafeína, álcool) para, pelo menos, 2-3 h antes da 

participação, a fim de melhorar a confiabilidade das avaliações (MERLA E 

ROMANI, 2006). 

 

Em relação aos protocolos de normalização, a International Standards 

Organization publicou dois novos documentos que definem o uso de uma 

câmera de imagem térmica para a identificação da febre (RING E AMMER, 

2012).  

 

O primeiro documento, que foi publicado em setembro de 2008 (IEC 

2008), descreve as características essenciais para o design e o desempenho 

de uma câmera infravermelha radiométrica que pode rastrear diferenças na 

face na ordem de um pouco mais de 1◦C. Já no segundo documento datado 

em março de 2009, foi definido a recomendação do treinamento de pessoas 

para a utilização do utilização do sistema em experimentos (ISO/TR  2009). 

 

Estas medidas foram implantadas com o objetivo de diminuir os erros 

do sistema e melhorar a qualidade das imagens térmicas em medicina 

(PLASSMANN ET AL., 2006). O uso de fontes de temperatura de referência 

externas é uma recomendação importante para verificações de calibração 

regulares, especialmente no caso do uso das modernas câmeras baseada no 

detector não arrefecidos (SIMPSON ET AL., 2008). 
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Atualmente, o processamento de imagens digitais se tornaram padrão 

com a aplicação das diferentes paletas de cores. A paleta de cores é um 

padrão de graduação cromática para servir como referência nas análises das 

temperaturas obtidas durante a medição. Por exemplo, em aplicações da 

área de engenharia, uma paleta de cores chamada "ferro" é usada quando o 

amarelo é mais quente do que vermelho e o branco é mais quente do que o 

amarelo, esta referência se deve a comparação de quando o ferro é aquecido 

em um forno (RING E AMMER, 2012).  

 

Os autores comentam que na medicina, a faixa de temperatura é mais 

limitada (10 ◦C) uma paleta 'arco-íris' é a preferida, com o vermelho como 

quente e azul/preto como frio. Estas escalas de cores também podem ser 

distribuídas de forma linear ou logarítmica. Em alguns pacotes de software, o 

usuário pode gerar, de acordo com a sua necessidade, a sua própria escala 

de cores para uma aplicação específica.  

 

Em geral, a escala de cor de temperatura é utilizada no momento da 

captação de imagem e deve ser exibida ao lado da imagem final. Sem isso, a 

imagem é mal definida. Portanto, uma gama de temperaturas de nível é 

essencial para a completa informação fornecida no termograma, estas 

questões são definidas em qualquer protocolo de padronização. Eles também 

são essenciais em material de evidência para as questões forenses e legais 

(ISO 2009). 

 

No caso dos valores de temperatura de referência, os valores 

relacionados a indivíduos saudáveis ainda são obtidos de forma sistemática. 

Existem alguns dados de que a temperatura média varia pouco entre as 

regiões do lado direito e esquerdo do corpo, mas os valores absolutos de 

temperatura têm sido pouco relatados.  

 

Dessa maneira, a termografia por infravermelhos é uma ferramenta 

muito confiável desde que se tornou disponível para aplicações militares em 

1958. Desde então, esta técnica vem demonstrando diversas outras 
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aplicações para a mensuração de experiências afetivas, diagnósticos clínicos 

e qualquer região de interesse de estudo com processamento de imagens.  

 

5.3 A atividade do sistema nervoso autonômico nas emoções  
 

O sistema nervoso autônomo (SNA) e sua divisão simpática tem sido 

objeto de intenso estudo em neurofisiologia e psicofisiologia. A divisão 

simpática prepara o corpo para situações que de repente necessitem de 

intensa atividade física, ou seja, o SNA está relacionado com o mecanismo 

de sobrevivência primitiva (SHASTRI, MERLA E PAVLIDIS, 2009).  

 

Neste sentido, de acordo com diversas teorias sobre emoção, a 

atividade do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) é vista como um componente 

muito importante para a resposta emocional (KREIBIG, 2010), uma vez que o 

controle de temperatura quando associado a reações emocionais é complexo 

por seus diferentes sistemas neuroregulatórios e suas próprias impressões 

térmicas. 

 

Quando ocorre a ativação simpática, um indivíduo experimenta 

diversas mudanças fisiológicas, tais como, o aumento da atividade 

cardiovasculares e respiratória na regiões da ponte e bulbo, levando a 

elevações da pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, e 

profundidade da respiração. Essas mudanças de sinais vitais são mediadas 

através das fibras pós-ganglionares adrenérgicas (SHASTRI, MERLA E 

PAVLIDIS, 2009).   

 

O SNA possui interações de diversas formas com o sistema nervoso 

central (BENARROCH, 1993, 1999; DAMASIO, 1998; THAYER AND LANE, 

2000). Assim, como o sistema nervoso somático, o SNA está interligado em 

todos os níveis de atividade do sistema nervoso. A partir dos reflexos 

autonômicos segmentares que são coordenados pela medula espinhal, a 

integração suprasegmental superior do tronco cerebral é necessária para a 

regulação das funções de respiração, da pressão sanguínea, de engolir e do 

movimento da pupila.  
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Para Kreibig (2010), as relações dos sistemas mais complexos sofrem 

influência do hipotálamo e do tronco cerebral. Muitas das atividades 

provenientes do hipotálamo são desenvolvidas por determinadas áreas 

corticais, tais como, ínsula, cíngulo anterior, córtex pré-frontal ventromedial e 

núcleo central da amígdala.  

 

Portanto, a autora considera que as relações básicas desenvolvidas 

entre o organismo e o ambiente podem ser obtidas através da coordenação e 

integração das atividades somáticas e autonômicas quando realizadas no 

nível mais elevado de atividade neurológica do córtex, especificamente 

abaixo da medula espinhal no sistema nervoso periférico.  

 

Esta localização específica de organização do SNA é necessária para 

determinar a regulação homeostática e assim proteger o funcionamento do 

corpo durante os diferentes desafios de adaptações em ambientes de 

constantes mudanças. Neste contexto, as emoções podem fornecer 

respostas rápidas e precisas durante as diversas situações da vida do ser 

humano.  

 

Os eventos afetivos do corpo humano desempenham estratégias 

fisiológicas com o ambiente, que vão desde a interação social a tomada de 

decisão como lutar ou fugir de algo. Essas respostas são controladas por 

segmentos corticais que são filogeneticamente organizadas em três 

estruturas hierárquicas evolutivas (PORGES, 2001).  

 

O lobo frontal consegue inibir estruturas medulares mais baixas, 

permite o envolvimento vagal e ainda promove a interação social. Nestas 

condições, o ambiente é percebido como seguro. Assim, o Sistema Nervoso 

Parassimpático (SNP) permite o desempenho da função fisiológica 

(PORGES, 2001, 2009). 

 

Já as circunstâncias emocionalmente tidas como ameaçadoras são 

desempenhadas graças ao 10 nervo craniano ou nervo vago (Porges, 1992) 
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que permite que o Sistema Nervoso Simpático (SNS) realize medidas de 

preparo do corpo para reagir a situações como uma luta ou uma fuga.  

 

Os estados de alerta relacionados a ameaça não necessitam do 

estado de consciência pois envolve estruturas límbicas subcorticais (Morris, 

Debonis e Dolan, 2002) e recebem informações do córtex auditivo e visual 

(UWANO ET AL., 1995). 

 

A amígdala é a estrutura pioneira em relação a resposta de defesa. 

Ela está localizada no centro do córtex e se relaciona com duas estruturas 

corticais principais. As áreas frontais do cérebro recebem informações para o 

início de estratégias de engajamento e ameaça (Lacroix et al., 2000) e ainda 

nesta área, as células especializadas do córtex pré-frontal avaliam os 

eventos em agradáveis ou desagradáveis em menos de 8 ms (Kawasaki et 

al., 2001).  

 

Além disso, o hipotálamo ajuda a preparar o corpo para períodos de 

actividade física vigorosa (Owen et al., 2006). Para atingir tal objetivo, o 

hipotálamo envia impulsos nervosos para a medula adrenal para a liberação 

de hormônios esteróides, epinefrina e norepinefrina, permitindo agilidade e 

saída metabólica (Kallat, 2007).  

 

Dois mecanismos biológicos permitem a observação térmica de 

natureza afetiva: vasoconstrição subcutânea e transpiração emocional. 

Ativada pela adrenalina liberada na corrente sanguínea, a vasoconstrição 

subcutânea é uma resposta de ameaça que minimiza o volume de sangue 

dentro das veias sob a pele (KISTLER, MARIAZOULS E BERLEPSCH, 1998; 

PAVLIDIS, LEVINE E BAUKOL, 2001).  

 

Este mecanismo protege a perda excessiva de sangue e a ocorrência 

de hemorragia, no caso de lesões e está concentrada nas partes mais 

expostas do corpo (Chien, 1967; Haddy, Overbeck, e Daugherty, 1968; 

Pearce e D'Alecy, 1980; Vatner, 1974 ; Viana e Carrive, 2005). De outra 

maneira, uma vez que a presença da ameaça tenha sido confirmada, o 
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relaxamento vascular é observado e acompanhado por um aumento de 

temperatura gradual resultante da restauração parassimpática (NHAN E 

CHAU, 2010). 

 

De acordo com Ioannou, Gallese e Merla (2014), a transpiração 

emocional é ativada pela norepinefrina através da ligação de neurônios pré-

ganglionares simpáticos que estão situados na medula espinhal. Isso permite 

a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, para estimular a secreção das 

glândulas sudoríparas. Este fenômeno fisiológico ocorre principalmente em 

partes específicas do corpo, como as axilas, palmas das mãos e sola dos 

pés. Desta maneira, ocorre o aumento da elasticidade e redução do atrito na 

pele em regiões de contato com o meio ambiente e com os objetos externos 

(KAMEI ET AL, 1998;. PORGES, 1992; VETRUGNO, LIGUORI, CORTELLI, 

& MONTAGNA, 2003). 

 

O SNA também regula os músculos faciais. Através do tronco cerebral, 

o SNA controla os músculos das expressões faciais, de acordo com os 

fatores psicológicos e ambientais (NHAN E CHAU, 2010).  

 

Os músculos faciais, como todos os órgãos do corpo, requer nutrientes 

que são fornecidos pela corrente sanguínea. Assim, os ajustes que ocorrem 

no fluxo sangüíneo servem para suprir a demanda da atividade muscular, 

alterando a impressão térmica emitida. A região periorbital (Levine, Pavlidis, 

& Cooper, 2001) e os vasos supra-orbital (Puri et al., 2005) da face foram 

analisados para demonstrar níveis de calor através de estímulos estressores 

para o movimento rápido dos olhos em luta ou fuga (Pavlidis et al., 2001).  

 

Neste estudo, foi observado uma queda de temperatura nas 

bochechas dos participantes. Este achado sugere que o fluxo de sangue é 

direcionado para a musculatura olho (Pavlidis et al., 2001), assim como a 

ocorrência da transpiração emocional (Merla & Romani, 2007). Os vasos 

supra-orbital e periorbital irrigam os principais músculos ao redor dos olhos, 

que são: corrugador, procerus e orbicular do olho. A região periorbital tem 

sido sugerida como condutora de informações de estímulos estressores de 
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vida curta, como no cado da tomada de decisão (Levine et al, 2001;. 

Nakayama et al., 2005).  

 

Esta região é controlada pela matéria cinzenta central do mesencéfalo  

e pelo núcleo do tratus solitaris na ponte (Zhao e Davis, 2004). Além disso, 

as regiões supra-orbital têm sido postuladas para representar períodos 

prolongados de estresse devido ao engajamento mental (Zhu, Tsiamyrtzis e 

Pavlidis, 2007; Puri et al., 2005). 

 

No estudo de Shastri, Merla e Pavlidis (2009) é demonstrada através 

de imagens térmicas a excitação de sinais fisiológicos materializado no rosto 

dos indivíduos. Através da termografia é possível identificar manifestações de 

extress a partir do aumento do fluxo sanguíneo da região periorbital e 

supraorbital. Este estudo sinaliza o poder de detecção de respostas 

simpáticas periféricas que pode ser realizado através da metodologia de 

imagens. 

 

5.4 Mensuração da Excitação emocional  
 

A identificação de impressões térmicas faciais podem funcionar como 

fatores para a mensuração da excitação de emoções. Para isso, o 

pesquisador deve saber realizar interpretações a partir das observações de 

caráter afetivo das imagens térmicas (LEVENSON, 1988).  

 

Para isso, alguns estudos sobre a temperatura registrada em humanos 

durante o repouso ou em estimulação obtiveram os seguintes registros: 32,3 

°C para a palma da mão, 34,75 °C para o rosto (MERLA E ROMANI, 2007), 

30-34 °C para as pontas dos dedos (KISTLER ET AL., 1998 ), 34 °C para a 

testa, e 31 °C para o nariz (CALVIN E DUFFY, 2007).  

 

Além disso, em alguns estudos foram utilizados estímulos para 

estabelecer uma linha de base de medição, neste caso o nariz teve a média 

de 33,08 (Ioannou et al., 2013), e de 35,6 para o rosto (Hahn et al., 2012). Na 

pesquisa de Nakayama et al. (2005) foram documentadas as temperaturas 
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de 28,2 ± 0,5, 27,0 ± 0,7, 34,6 ± 0,3, e 33,4 ± 0,3 ° C por quatro participantes 

diferentes durante a pré-estimulação. Kuraoka & Nakamura (2011) 

observaram uma temperatura média da linha de base do nariz de cerca de 

34-36 °C. 

 

Portanto, não existe uma escolha padrão para se obter uma base de 

referência adequada. No entanto, diferentes tipos de linhas de base têm sido 

utilizadas em todos os estudos de imagem térmica, e, em certos casos, 

poderiam ser facilmente aplicadas em estudos com o objetivo semelhante. 

Kreibig (2010) fornece uma revisão de reações autonômicas durante estados 

emocionais positivos e negativos, que podem ser utilizados como guia de 

pontos de referência adequados. 

 

De acordo com Ioannou, Gallese e Merla (2014), a técnica de 

termografia é aplicada em diversos estudos que envolvam a mensuração de 

emoções humanas. Ela vem sendo utilizada especialmente para estudar o 

susto, a empatia, a culpa, o constrangimento, a excitação sexual, o stress, o 

medo, a ansiedade, a dor, e a alegria.  

 

Os mesmos autores, afirmam que para extrair informações de 

natureza afetiva, as Imagens Térmicas Infravermelhas (ITI) são utilizadas em 

regiões de base como no caso do nariz ou ponta do nariz, a área periorbital e 

vasos supra-orbital do rosto geralmente associada com o músculo corrugador 

da testa e com o orbicular dos olhos (ao redor dos olhos). Também é utilizada 

na área maxilar ou no lábio superior (perianal). As regiões que foram menos 

observadas são as bochechas, a carótida, o olho, os dedos e os lábios 

(Figura 33).  

 

Figura 33. Representação térmica de uma ITI capturada seguida de uma 

representação vascular dos grandes vasos que afetam a temperatura subcutânea da 

face 
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Fonte: Berkovitz, Kirsch, Moxham, Alusi e Cheesman (2013) 

 
De acordo com a resposta da pessoa ao estímulo emocional, a 

temperatura da ITI pode ser elevada ou diminuida. Neste sentido, a Tabela 9 

apresenta um resumo das emoções e das regiões, na qual as análises 

podem ser baseadas de acordo com estas referências. A direção da variação 

média da temperatura nessas regiões é representada por uma seta que 

quando apontada para cima significa aumento de temperatura e para baixo 

indica diminuição de temperatura (IOANNOU, GALLESE E MERLA, 2014).  

 
Tabela 9. Representação das direções de variação de temperatura nas regiões 

consideradas de interesse em estados emocionais. 

 
 

O desenvolvimento dos sinais térmicos são analisados como resultado 

da mudança vascular, da transpiração ou da atividade muscular e que são 

mais lentos quando comparados com outras medidas de excitação fisiológica 

(KANG ET AL., 2006).  
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Em relação a mudança de temperatura cutânea, no estudo de 

Nakayama et al., (2005) foi verificado que através da termografia a indução 

medo diminui significativamente a temperatura do nariz do macaco em um 

tempo médio de 50 s.  

 

Outro estudo no domínio medo foi observado que as alterações 

médias dentro de 20 s de apresentação do estímulo duravam mais de 60 s 

(KURAOKA E NAKAMURA, 2011).  

 

Já na pesquisa de Kistler et al. (1998), a ITI e o Doppler a laser foram 

utilizados para fornecer o fluxo de informações sobre a resposta tardia da 

impressão térmica. Os pesquisadores concluiram que ocorreram diminuições 

nos fluxos sanguíneos subcutâneos por pelo menos 5 s e levaram a uma 

evasão de calor de 15 s após a estimulação, com média de um atraso de 

cerca de 20 segundos (PAVLIDIS ET AL., 2001).  

 

De acordo com Ioannou, Gallese e Marla (2014) em estudos com ratos 

de laboratório, a latência da impressão térmica tem uma aparência diferente. 

Os ratinhos que são condicionados pelo medo mostraram que diferentes 

partes do corpo possuem diferentes latências de resposta. A re-exposição do 

animal a uma caixa que emitia choque provocou um aumento da temperatura 

corporal. Quando o rato foi devolvido à sua caixa casa, a temperatura do 

corpo levou 60-75 minutos para retornar aos valores basais.  

 

A mesma tendência foi observada para a temperatura das costas e da 

cabeça do animal e os valores da temperatura diminuiram a partir de 30 

minutos após a exposição. Os olhos do animal também aumentaram de 

temperatura, porém, as temperaturas basais só foram alcançados em 14 

minutos.  

 

As regiões da cauda e patas mostraram um decréscimo na 

temperatura após re-exposição a caixa de choque. Quando o animal estava 

em um ambiente seguro novamente, a temperatura começou a subir 
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atingindo níveis basais dentro de 10 minutos para a cauda e 15 min para as 

patas.  

 

Em um contexto experimental semelhante, Merla e Romani (2007) 

observaram que a estimulação dolorosa causa uma diminuição na 

temperatura da face por 3,8 segundos e pode permanecer por um período de 

15-20 segundos em média, após uma descarga leve de choque elétrico.  

 

Na pesquisa de Pavlidis et al., (2001) foi relatada uma mudança de 

temperatura em menos de 30 s após a estimulação. Neste caso foi deixada 

de lado a análise das emoções relacionadas ao medo e o foco do estudo foi 

em relação as emoções de culpa e a empatia. Ebisch et al., (2012) 

observaram as mudanças de temperatura na área maxilar e na ponta do nariz 

após 10 segundos, com duração de aproximadamente de 20-30 segundos, 

independentemente do sentimento ser angustiante ou calmante.  

 

Já no estudo de Nakanishi e Imai-Matsumura (2008), foi observado 

que nos bebês de 2-3 meses de idade houve uma diminuição na temperatura 

nasal por 2 minutos após o início do riso, enquanto que em crianças de 4-6 

meses de idade e 8-10 meses de idade tiveram a diminuição da temperatura 

durante os primeiros 15 segundo de experimento. Todos os três grupos 

infantis apresentaram os mesmos marcadores temporais localizados na testa 

e bochechas por 2 minutos após o início do riso. 

 

Existem diversos estudos através da termografia que permanecem 

com o objetivo de melhor compreender as emoções humanas. Neste sentido, 

alguns estudos investigaram: (i) o estress (Calvin e Duffy, 2007; Stoll, 1964; 

Pavlidis et al., 2012; Shastri et al., 2012; Puri et al., 2005; Zhu et al., 2007; 

Kang et al., 2006; Mizukami, Kobayashi, Ishii e Iwata, 1990); (ii) o medo 

(Kistler et al., 1998; Merla e Romani, 2007; Kuraoka e Nakamura, 2011; 

Nakayama et al., 2005; Vianna e Carrive, 2005; Giacinto et al., 2014); (iii) o 

susto (Shastri et al. 2009; Shastri et al., 2012; Naemura, Tsuda e Suzuki 

1993; Pavlidis et al., 2001; Gane et al., 2011); (iv) a empatia (Ebisch et al., 

2012; Manini et al., 2013); (v) a culpa (Ioannou et al., 2013); (vi) o contato 
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interpessoal e a excitação sexual (Merla e Romani, 2007; Hahn et al., 2012); 

a vergonha (Merla e Romani, 2007); (vii) as expressões de alegria (Nakanishi 

e Imai-Matsumura, 2008); (viii) detecção de mentira e decepção-ansiedade 

(PAVLIDIS ET AL., 2002; TSIAMYRTZIS ET AL., 2006; ZHU ET AL., 2007). 

 

Kistler, Mariauzouls, Link e von Berlepsch (1997) afirmam que a 

aquisição de medições de temperatura em estudos psicofisiológicos oferece 

a vantagem da simplicidade de desempenho e análises, em comparação com 

as análises mais complexas de fluxo e volume de pulso. Ao longo dos anos, a 

sensibilidade e resolução da câmera térmica melhorou consideravelmente 

(VIANNA E CARRIVE, 2005).  

 

Os eventos fisiológicos que são invisível a olho nu, como a ativação 

dos poros de transpiração, agora podem ser observados e documentados 

(PAVLIDIS ET AL., 2012). As câmeras infravermelhas permitem, gravações 

confiáveis e sem fio que não interferem no comportamento do indivíduo 

(ANBAR, 2002; KASTBERGER E STAHL, 2003; HEAD E ELLIOTT, 2002; 

VIANNA E CARRIVE, 2005), ou no procedimento experimental (PAVLIDIS ET 

AL., 2012).  

 

Já o equipamento que mede a condutância da pele (Skin 

conduntance), possui condutividade instável ao longo do tempo do 

experimento (Levenson, 1988), durante as gravações iniciais (Laine et al., 

2009) e também durante os movimentos do braço em direção aos estímulos 

(AMIEZ, ET AL., 2003).  

 

Em contrapartida, Ioannou, Gallese e Merla (2014) comentam que a 

termografia fornece a mesma eficiência de gravação fisiológica do Skin 

conduntance e ainda com a precisão em relação ao fenômeno psicológico 

analisado durante todo o procedimento experimental. Outro ponto 

interessante é que o Skin conduntance é muito sensível a estímulos de valor 

emocional e consegue atingir níveis máximos de atividade em diversas 



	  

157	   	  

condições de graus variáveis de intensidade, tornando-os indistinguíveis uns 

dos outros.  

 

Neste caso, a termografia consegue superar este obstáculo 

(KURAOKA E NAKAMURA, 2011). Kreibig (2010) afirmou que as 

investigações do Sistema Nervoso Autônomo que estão relacionadas a 

emoção têm sido impedidas pelo uso exclusivo de medidas de conveniência, 

como frequência cardíaca e atividade eletrodérmica, como únicos indicadores 

do estado de ativação do organismo.  

 

Ou seja, a imagem térmica oferece uma ferramenta para o 

monitoramento psicofisiológico, principalmente em indivíduos que não podem 

expressar seu estado emocional verbalmente, como no caso de crianças 

(Mizukami et al, 1990; Nakanishi e Imai-Matsumura, 2008) e indivíduos que 

não podem relatar medidas subjetivas devido ao seu estado físico, como por 

exemplo, pacientes paralisados, pacientes tetraplégicos, ou pacientes em 

coma.  

 

De acordo com o objetivo do experimento, a termografia pode 

proporcionar novas caminhos para investigações em diversas area de 

aplicação, como por exemplo, biofeedback, diagnóstico clínico, avaliação 

psicofarmacológica, análise da eficácia de tratamentos psicoterápicos em 

vários tipos de desenvolvimento, social, personalidade e transtornos 

psicóticos (IOANNOU, GALLESE E MERLA, 2014). 

 

Apesar das vantagens oferecidas pela termografia, o sinal térmico 

desenvolvido como resultado da mudança vascular, da transpiração, ou da 

atividade muscular é bastante lento. Kuraoka e Nakamura (2011) enfatizam o 

fato de que a termografia tem uma latência mais demorada do que a resposta 

eletrodérmica. O tempo de resposta eletrodérmica é mais rápido do que as 

alterações de temperatura que podem ser observados dentro de 10 

segundos, no qual as mudanças do sinal são evidentes em 3 segundos.  
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Além disso, a maioria das observações através da termografia tem 

sido analisada através da região do nariz, apesar de que existem 

controvérsias quanto ao que pode estar causando a mudança de temperatura 

observada. Estudos relacionados a este fenômeno de diminuição da 

temperatura nasal, observaram que, mesmo quando a frequência respiratória 

é alterada duas vezes como no caso da respiração profunda, não foram 

identificadas variação de temperatura no nariz dos sujeitos (NAKAYAMA ET 

AL., 2005).  

 

Por outro lado, Pavlidis et al. (2001) observaram que os narizes dos 

participantes ficaram mais frios quando realizaram uma caminhada por lazer. 

Assim fizeram a associação ao efeito do aumento da atividade dos padrões 

respiratórios. Embora a temperatura do nariz seja identificada pela presença 

de anastomoses arteriovenosas controladas pelos nervos simpáticos que 

regulam o fluxo de sangue para a superfície da pele, a literatura científica 

ainda identifica certos equívocos.  

 

Até o momento, é difícil excluir o fato de que as observações de 

temperatura nasais não são baseadas em padrões de fluxo de ar ou fluxo 

sanguíneo e ainda associadas à atividade muscular (NAKANISHI E IMAI-

MATSUMURA, 2008).  

 

No entanto, apesar da origem do fenômeno, as mudanças de 

temperatura do nariz até agora têm sido utilizadas para responder a 

estímulos de natureza afetiva. Porém, a termografia é uma ferramenta 

fisiológica muito cara que consegue monitorar o sistema nervoso periférico.  
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Parte 2:  

ESTUDOS DE CAMPO 

	  

	  

	  

	  

• Estudo de campo I – Avaliação de usabilidade	  

• Estudo de campo II – Rastreamento ocular	  	  

• Estudo de campo III – EEG 	  

• Estudo de campo IV – Termografia 	  
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6.1. Considerações éticas  
 

 De acordo com a Norma ERG BR 1002 - Código de Deontologia do 

Ergonomista Certificado (ABERGO,  2016), qualquer pesquisa realizada com 

seres humanos devem estar de acordo com as diretrizes da Resolução 466-

2012 (Conselho Nacional de Saúde, 2015). Portanto, além de estar em 

conformidade com a ERG BR 1002, os procedimentos desta pesquisa foram 

descritos e organizados em um projeto que foi devidamente encaminhado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE – Universidade Federal de 

Pernambuco e teve como resultado a aprovação da realização dos 

experimentos (CAAE n°: 48951015.4.0000.5208 – Anexo 1). 

 

 Adicionalmente ao projeto foi reproduzido o Termo de Consentimento 

Livre e esclarecido (TCLE – Apêndice 2), cujo conteúdo versa sobre a 

segurança dos voluntários, informações sobre a pesquisa e descrição dos 

procedimentos. Para tanto, os indivíduos participaram de forma voluntária e 

não receberam nenhuma remuneração. Neste documento também foi 

informado ao participante a ausência de quaisquer constrangimento e/ou 

risco previsto e garantia de sigilo. 

 

Cada um dos participantes foi informado sobre os objetivos do estudo 

e em seguida leram, preencheram e assinaram o TCLE que foi o mesmo para 

os quatro estudos de campo desta pesquisa. 

 

 Estas considerações éticas foram aplicadas a todos os quatro estudos 

de campo desta pesquisa, portanto ela só será apresentada aqui neste sub-

capítulo.  
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Capítulo 6 - ESTUDO DE CAMPO I – AVALIAÇÃO DE 
USABILIDADE  
 

 

 

 

 

 

 

  



	  

162	   	  

6.2 Estudo de campo para a avaliação de usabilidade 
 
 De acordo com os objetivos apontados no subcapítulo 1.1, os 

procedimentos do estudo de campo para a avaliação de usabilidade foram 

estabelecidos conforme a descrição a seguir. 

 
6.2.1 Estratégia e design do estudo de campo para análise da avaliação de 

usabilidade  

 

Inicialmente, investigamos as recomendações da ISO 13407 (ISO, 1996) 

que afirma que é importante aplicar as técnicas de análise de interface 

durante o ciclo de vida dos produtos. Esta norma salienta a importância sobre 

o envolvimento do usuário nas estapas do design para melhor compreender 

os processos envolvidos entre o usuário e a tecnologia (STANTON ET AL., 

2013).  

De acordo com os mesmos autores existem diversos tipos de técnicas 

de avaliação de interface. Portanto, para aceitar as sugestões dos usuários, 

faz-se necessário utilizar técnicas de avaliação adequadas, especialmente no 

caso de avaliação de usabilidade de produtos.  

 

Nesta perspectiva, a análise do comportamento relatado em um 

laboratório ou uma clínica pode não ser o mesmo comportamento sentido na 

vida real do usuário. Isso ocorre porque as pessoas geralmente agem de 

forma diferente no mundo real do que quando estão em uma situação 

experimental. Ou seja, elas podem não fazer o que de fato elas dizem fazer 

ou planejam fazer (RIZZO, ROBINSON E NEALE, 2007). 

 

Sendo assim, para conduzir uma análise de usabilidade de produtos 

mais fidedigna e adequada, este estudo realizou uma comparação de 

técnicas e ferramentas de análise com o objetivo de compreender a 

experiência relatada e a experiência sentida pelo usuário. 

 

Os resultados de cada etapa do experimento foram analisados e 

comparados entre si para investigar se a opinião relatada através do 
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questionário de avaliação de usabilidade é semelhante a experiência sentida 

e mensurada através do EEG, Eye tracking e termografia.  

 

6.2.1.1 Procedimentos para o estudo de campo 

 

Da mesma maneira que Silva (2012), foi utilizada a escala de Likert 

apresentada na Figura 34 com o objetivo de analisar de maneira fácil e 

intuitiva a percepção do nível de dificuldade de abertura dos usuários de 

embalagens PET de refrigerantes.  
 

Figura 34. Escala de percepção de dificuldade. 

 
 

Os níveis da escala foram utilizados para avaliar a satisfação dos 

usuários em relação a abertura de dois modelos de garrafas PET de 

refrigerante. 	  

	  

Esta escala possui um item típico que corresponde a uma afirmação 

na qual os entrevistados avaliam o seu nível de concordância. A afirmação 

pode ser positiva ou negativa, e para tal os cinco pontos possuem as 

seguintes opções: muito satisfeito, satisfeito, nem muito nem pouco satisfeito, 

Insatisfeito e muito insatisfeito. 	  

	  

 Desta maneira, a avaliação de usabilidade foi realizada através da 

mensuração do nível satisfação do usuário relatado em graus de 

concordância com uma afirmação ou em discordância com uma negação, 

permitindo comparar e definir qual a embalagem apresenta maior e menor 

dificuldade de uso. 
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6.2.1.2 Seleção de participantes  

 

 A amostragem foi por conveniência e aleatória através da convocação 

dos estudantes da UFPE e de outras instituições. Esta etapa do experimento 

foi realizada na Universidade Federal de Pernambuco – Campus Recife; no 

Laboratório de Ergonomia e Tecnologias Emergentes (ErgoLab TE). 

 Participaram desta fase do estudo 12 voluntários, graduados (n=2), 

estudante de graduação (n=1) e estudante de pós-graduação (n=9). O grupo 

era composto de oito voluntários do gênero feminino e quatro do masculino, 

com idades variando entre 20 e 48 anos. 
 

6.2.1.3 Seleção das embalagens de refrigerante PET 

 

Para a primeira etapa do experimento foi utilizado o estudo de Silva 

(2012) como referência para selecionar as embalagens PET de refrigerantes. 

O objetivo geral deste estudo foi de avaliar a influência do design na 

aplicação de forças manuais durante a abertura de cinco embalagens PET de 

refrigerantes com capacidade de 2 litros, apresentadas na Figura 35. 

 

Figura 35. Embalagens selecionadas para o estudo de Silva.  

 
Fonte: Silva (2012). 
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Para isso, foi realizado um ensaio para avaliar as força de torques, a 

biomecânica (preensão de torque) e percepção de dificuldade do usuário. Em 

relação a percepção de dificuldade, a análise foi realizada através da escala 

Likert de cinco âncoras. Os resultados deste estudo indicaram que a 

embalagem E4 possui menores índices de dificuldade de abertura em relação 

a embalagem E5, E3, E2 e, por fim E1. Portanto a embalagem E4 foi 

destacada como a mais adequada e a E1 foi percebida como inverso. 

 

Assim, de acordo com a pesquisa de Silva (2012), o presente estudo 

selecionou para o experimento duas embalagens com a mesma capacidade 

volumétrica de 2 litros, identificadas como a mais adequada e a menos 

adequada, que no caso são identificadas como Embalagem 1, semelhante a 

E4 e a Embalagem 2, semelhante a E1 do estudo de Silva (Figura 36). 
 

Figura 36. Embalagens 1 e 2 selecionadas para o estudo. 

 

Embalagem 1      Embalagem 2           

Fonte: Autor 

6.2.2 Descrição, Aplicação, Análise e Resultado do experimento na avaliação 

de satisfação do usuário  

 

6.2.2.1 Descrição e aplicação do experimento na avaliação de usabilidade 

O experimento de avaliação de usabilidade foi realizado no laboratório 

Ergolab que possui ambiente climatizado. Antes da realização dos 
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experimentos com os voluntários, os rótulos das embalagens selecionadas 

foram retirados.  

Antes de cada experimento realizado, cada participante foi informado 

que a abertura das embalagens deve ser semelhante a maneira que ele 

habitualmente faz. Assim como também foram instruídos sobre o 

preenchimento da avaliação de usabilidade de embalagens de refrigerantes 

(Anexo 2).  

Para isso os usuários sentaram numa cadeira giratória da marca 

Giroflex diante de uma bancada de apoio para a realizar a abertura das 

embalagens 1 e 2 (Figura 37) e em seguida preencherem a avaliação.  

 

Figura 37. Participantes realizando a abertura da embalagem de refrigerantes. 

 
 

6.2.2.2 Análise e resultados do experimento da avaliação de usabilidade 

As respostas da avaliação de usabilidade foram organizadas na 

Tabela 10 a seguir de acordo com o nível de satisfação dos participantes. 

Em relação a embalagem 1, sete respondentes relataram estar muito 

satisfeitos e quatro satisfeitos. Já no caso da embalagem 2, um respondente 

relatou estar muito satisfeito, três satisfeitos, cinco declararam estar 
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indiferentes (nem pouco, nem muito satisfeitos), dois insatisfeitos e um muito 

insatisfeito. 

 
Tabela 10. Resultados da avaliação de satisfação da abertura de embalagens de 

refrigerantes 

 

Participantes Nível de satisfação 
da Embalagem 1 
(E1) 

Nível de satisfação 
da Embalagem 2 (E2) 

Participante 1 Muito satisfeito Nem pouco nem muito 
satisfeito 

Participante 2  Muito satisfeito Muito satisfeito 

Participante 3 Muito satisfeito Nem pouco nem muito 
satisfeito 

Participante 4 Satisfeito Nem pouco nem muito 
satisfeito 

Participante 5 Muito satisfeito Satisfeito 

Participante 6 Satisfeito Insatisfeito 

Participante 7 Muito satisfeito Insatisfeito 

Participante 8 Insatisfeito Muito insatisfeito 

Participante 9 Satisfeito Nem pouco nem muito 
satisfeito 

Participante 10 Satisfeito Nem pouco nem muito 
satisfeito 

Participante 11 Muito satisfeito Satisfeito 

Participante 12 Muito satisfeito Satisfeito 

Fonte: Autor. 

Sendo assim, pode-se observar que para a primeira embalagem houve 

uma concentração de respostas indicando que possuía menos dificuldade de 

abertura, enquanto que na embalagem 2 as respostas estavam mais diluídas 

entre as alternativas apresentadas. Assim, podemos concluir que, neste 

estudo, a maioria dos respondentes preferiram a embalagem 1 pois esta 

apresentou maior facilidade na sua abertura.  
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6.2.3 Comentários e lições aprendidas  

A avaliação de usabilidade foi realizada com 20 indivíduos. Porém, 

somente 12 voluntários foram selecionados para a análise dos resultados 

desta avaliação. Esta escolha foi tomada para ficar mais compatível com o 

número de participantes dos demais estudos: eletroencefalografia (n=7), 

termografia digital (n=11) e eye tracking (n=12). 

Os resultados da avaliação de usabilidade demonstraram que 

satisfação dos usuários esteve relacionada ao uso da embalagem 1 quando 

comparadas a embalagem 2. Sendo assim, a validade desta técnica foi 

comprovada por conseguir cumprir com o seu objetivo de obter o nível de 

satisfação dos usuários referente ao nível de dificuldade de abertura das 

embalagens de refrigerantes selecionadas.  

No entanto, a amostra desta etapa deveria seguir a recomendação de 

Falkuner (2003) e Nielsen (2006) de utilizar 20 indivíduos para conseguir 

atingir a média de 98,4% de descobertas de problemas de usabilidade. 

Sendo assim, ao escolhermos 12 indíviduos temos a consciência da 

representatividade da amostra, mas isso é apenas um aspecto indicativo da 

avaliação de usabilidade.  

Outra lição percebida foi que a experiência relatada sobre satisfação 

do usuário é possível de ser atingida através da aplicação de um questionário 

de usabilidade, porém a experiência sentida não pode ser detectada através 

desta técnica. 
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Capítulo 7 – ESTUDO DE CAMPO II – RASTREAMENTO 
OCULAR 
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7.1 Estudo de campo para a avaliação do Rastreamento Ocular  

Os procedimentos deste estudo de campo foram baseados nos 

objetivos apresentados no subcapítulo 1.1 e serão descritos a seguir. 

7.1.1 Estratégia e design do estudo de campo do Rastreamento Ocular 

A metodologia aplicada no estudo do rastreamento ocular (Eye 

tracking) é muito eficaz quando empregada em técnicas de avaliação de 

usabilidade (Goldberg e Kotval, 1999; Cowen et al., 2002). Estes dados 

podem ser combinados com outras técnicas de avaliação para fornecer uma 

melhor compreensão a cerca dos problemas de interação usuário-produto. 

Desta maneira, o Rastreamento Ocular (RO) será utilizado para avaliar 

o tempo de fixação dos olhos dos usuários, de acordo com a escolha da 

embalagem que o usuário “gostou” e “não gostou”. Os resultados desta etapa 

serão comparados com os resultados da técnica de avaliação de usabilidade 

com o objetivo de verificar a semelhança e eventual distinção dos resultados 

de ambas as técnicas. 

 

7.1.1.1 Procedimentos para o estudo de campo 

 

Nesta etapa do experimento, os usuários foram convidados ao 

Laboratório de neurociência Aplicada (NeuroLab), que é associado ao 

Instituto de Pesquisas Sociais de Pernambuco (IPESPE), no mês de 

novembro de 2015 para iniciar os testes com o Eye tracking. O laboratório 

Neurolab possui uma sala de espera, sala de teste e sala de observação e 

outros cômodos. A Figura 38 apresenta uma vista em perspectiva superior. 

Da esquerda para direita: acima está a sala de teste (acima) e a sala de 

observação (abaixo), no centro a sala de reunião e a direita a recepção com 

o banheiro no canto superior direito. A Figura 39 apresenta uma perspectiva 

com a vista da entrada da sala de teste (a esquerda), a sala de reunião e da 

recepção. 
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Figura 38. Vista do Neurolab em perspectiva superior. 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 39. Vista do Neurolab em perspectiva lateral. 

 
Fonte: Autor 

 

Os participantes foram chamados por ordem de chegada e foram 

solicitados para aguardarem na recepção (Figura 40), para depois serem 

encaminhados à sala de teste (Figura 41). Na sala de teste, sentaram-se 

numa cadeira com altura adequada diante do equipamento Tobii Pro TX 300 

posicionado numa bancada. 

Figura 40. Recepção do Neurolab. 

 
Fonte: Autor 
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Figura 41. Sala de teste do Neurolab 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autor 

Ao lado da sala de teste está localizada a sala de observação (Figura 

42). Este ambiente possui uma bancada para o computador com o software 

do Tobii Pro Studio, cadeiras e uma parede com um vidro fumê para 

observação do ambiente de testes dos voluntários (Figura 42).  

Figura 42. Sala de observação. 

 

Fonte: Autor 

7.1.1.2 Seleção dos participantes  

 

A amostragem foi por conveniência através da convocação dos 

voluntários que também participaram da etapa de avaliação de usabilidade. 

Assim, participaram desta etapa da pesquisa 12 voluntários, sendo 

graduados (n=2), estudante de graduação (n=1) e estudante de pós-

graduação (n=9). Destes, oito voluntários são do gênero feminino e quatro do 

masculino, com idades variando entre 20 e 48 anos. 
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Foram selecionadas pessoas com nível de escolaridade superior, 

maiores de 18 anos e capazes intelectualmente de executar a tarefa 

proposta. 

 

7.1.2 Descrição, Aplicação, Análise e Resultado do experimento de avaliação 

do Rastreamento Ocular 

 

7.1.2.1 Descrição e aplicação do experimento de avaliação do Rastreamento 

Ocular 

Além dos participantes, dois profissionais atuaram na realização dos 

testes, o avaliador que opera o software de coleta de dados e marca o tempo 

da conclusão de cada tarefa desempenhada pelos participantes e o 

moderador que recebe, informa e instrui o participante durante o teste. 

Ambos são pesquisadores com competências em cada uma das atividades 

descritas. 

Foi usado o equipamento Tobii Pro TX 300 (Figura 43) para gravar a 

posição e as fixações dos olhos dos participantes numa taxa de amostragem 

de 300 Hz. Este dispositivo possui uma tela plana em HD de 23” e uma barra 

de sensor na parte inferior do mesmo.  

 
Figura 43. Tobii Pro TX 300. 
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Esta configuração permite que os participantes possam realizar 

eventuais movimentos com a cabeça e até mover-se livremente em frente a 

tela. Cada participante estava sentado entre 60-70 cm do sistema de RO.  

O experimento utilizou dois conjuntos de estímulos para a atividade 

cognitiva. O primeiro conjunto é composto por uma imagem com as duas 

embalagens de refrigerantes em um fundo branco (Figura 44) e o segundo 

conjunto foi representado pelo mesmo conteúdo de imagem e fundo. As 

imagens possuíram resolução de 648x1080 e foram estabelecidas com 

luminância média e tamanhos iguais.  

No primeiro momento, os participantes que possuíam lentes corretivas 

externas foram solicitados para retirarem seus óculos. Em seguida, cada 

voluntário sentava-se posicionado em frente ao monitor do Tobii Pro TX300 e 

recebiam instruções pelo moderador sobre os procedimentos iniciais de 

calibração do equipamento e sobre o conteúdo a ser visualizado das 

embalagens analisadas.  

 No segundo momento, os voluntários foram solicitados verbalmente 

pelo moderador para inicialmente fechar os olhos durante um minuto. Logo 

após, o registro da atividade cognitiva deu-se início com a abertura ocular 

seguida da atividade de olhar fixamente, durante cinco segundos, para a 

embalagem que “não gostou” na foto com as embalagens 2 e 1 (Figura 44). 

Figura 44. Imagem de apresentação das embalagens 2 e 1 visualizadas no Tobii Pro 

TX 300. 
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A apresentação desta imagem foi intercalada com 20 imagens neutras 

por 20 segundos, seguidas da apresentação da foto com as embalagens 1 e 

2 e solicitação da fixação do olhar na embalagem que “gostou”, durante cinco 

segundos. Por fim era apresentado novamente 20 imagens neutras por 20 

segundos. O tempo deste experimento totalizou 50 segundos.  

O tempo de cinco segundos foi considerado o tempo de tomada de 

decisão e escolhido para as análises das embalagens que o usuário “gostou” 

e “não gostou”, isto definiu a preferência do usuário pela embalagem 1 ou 2.  

7.1.2.2 Resultados do experimento do Rastreamento Ocular  

Para a análise da seleção das embalagens, foram analisados os 

momentos entre a apresentação do estímulo e a decisão que foi identificada 

pelo momento de maior fixação visual na embalagem que “gostou” e “não 

gostou”. Para isso, foi utilizado o software Tobii® Studio 3.2.1. que oferece 

uma ferramenta de mapeamento da Região de Interesse (Region of Interest - 

ROI) através de tonalidades. Regiões de interesse são áreas específicas de 

um quadro apresentado que podem ser delimitadas de acordo com o 

interesse do pesquisador para análise dos movimentos oculares dentro de 

tais áreas (Seoane, 2012).  

A análise dos dados dos movimento oculares foi realizada baseada 

nos dados do mapa de calor disponibilizado pelo software Tobii. Esta 

ferramenta identifica as áreas da foto das embalagens que receberam maior 

intensidade de fixações por área. De acordo com Seoane, op. cit., quanto 

maior for a fixação do usuário, maior será o período de duração do olhar em 

determinada área recebendo, neste caso, a tonalidade avermelhada. Já as 

áreas com menores fixações recebem a tonalidade que varia entre amarelo e 

verde. 

Neste caso foram selecionados as regiões de interesse com longos 

períodos de fixação ocular nas embalagens 1 ou 2 apresentadas na cor 

vermelha.  

De acordo com o tempo de reação do estímulo, este software 

possibilitou registrar os momentos de decisão (gostou e não gostou) dos 
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usuários, a partir da fixação ocular. Assim, no primeiro momento foi 

observado o tempo inicial e final de decisão da atividade e o maior tempo de 

fixação ocular na embalagem que o usuário não gostou e gostou, definindo 

assim preferência do usuário pela embalagem 1 ou 2 (Tabela 11).  
 
Tabela 11. Resultados do rastreamento ocular 
  

Seleção de embalagem 

Voluntários Não gostou Tempo de fixação em 
milissegundos (ms) 
para a embalagem 

que não gostou 

Gostou Tempo de 
fixação em 

milissegundos 
(ms) para a 
embalagem 
que gostou 

Emb. 2 Emb. 1 Emb. 2 Emb.1 

Voluntário 1  x 5000 x  5000 
Voluntário 2  x 5000 x  5000 
Voluntário 3  x 3286 x  0,236 
Voluntário 4   x 4956 x  1841 
Voluntário 5  x 2254 x  2123 
Voluntário 6   x 2833 x  1333 
Voluntário 7  x 5000 x  5000 
Voluntário 8  x 0,647 x  5000 
Voluntário 9  x 2,061 x  0,354 
Voluntário 10  x 1650 x  3054 
Voluntário 11 x  1782  x 5000 
Voluntário 12  x 5000 x  5000 
Fonte do autor. 

 

7.1.2.3 Análise dos resultados do experimento do Rastreamento Ocular  

A identificação do tempo de duração de fixações e sacadas na área 

que representa a imagem da embalagem que o usuário “não gostou” e 

“gostou” corresponde a preferência de escolha do usuário. Portanto, a 

duração da gaze	   foi obtida pela soma da duração das fixações que 

compuseram duração total de todas as fixações dentro da (ROI). A duração 

da gaze é uma seqüência de fixações consecutivas em uma mesma ROI. A 

sua duração é obtida pela soma da duração das fixações que a compõem, e 

a sua posição é a posição média destas fixações. Uma gaze pode ser 

composta por diversas fixações e pequenas sacadas, sendo que a primeira 

fixação que caia fora da ROI marca o fim da gaze (JACOB; KARN, 2003; 

POOLE; BALL, 2005).  
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Ou seja, a opinião do usuário em relação a embalagem que “não 

gostou” e a embalagem que “gostou” foi considerada de acordo com a 

presença de fixações longas na embalagem da esquerda ou direita 

apresentadas no quadro de embalagens de refrigerantes. 

Em relação a embalagem 1, o número de fixações longas foram 

identificadas em 11 participantes. Já no caso da embalagem 2, somente um 

voluntário teve maior fixação. Portanto, de acordo com o maior número de 

fixações total, a embalagem 1 foi a que os indivíduos “menos gostaram” e a 

embalagem 2 a que eles mais “gostaram”. 

7.1.3 Comentários e lições aprendidas 

Esta análise é mais objetiva por se basear em uma análise direta dos 

comportamentos visuais dos voluntário e não apenas nas opiniões e 

observações verbalizadas. 

Entretanto, por limitações técnicas do pesquisador, não foi possível 

realizar uma análise mais detalhada com o software Tobii® Studio 3.2.1. Por 

outro lado, foi possível obter resultados sobre a preferência pela embalagem 

2. Desta maneira, possivelmente a satisfação dos usuários esteve presente 

no uso da embalagem 2 quando comparada com a embalagem 1.   

Outro ponto de destaque foi em relação a disponibilidade de horário do 

Neurolab para esta pesquisa, que infelizmente impossibilitou a realização de 

um estudo piloto para possibilitar as correções das falhas do estudo real e 

aprendizado no uso do software.   

Um problema ocorreu durante o experimento. O ar-condicionado 

quebrou no dia do experimento. Isto pode ter afetado a atividade cognitiva 

dos voluntários com reflexo na sua atenção. 

O número da amostra deveria ter ocorrido conforme as 

recomendações de Faulkner (2003). Infelizmente isto não pode ser seguido 

devido a limitação da disponibilidade do uso do Neurolab por apenas um dia.  
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Capítulo 8 – ESTUDO DE CAMPO III – EEG 
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8.1 Estudo de campo para análise da atividade elétrica cerebral 
 

8.1.1 Estratégia e design do estudo de campo para avaliação da 

atividade elétrica cerebral 

O experimento foi realizado no laboratório de Neurociência Aplicada 

(Neurolab) durante o período de um dia. O registro da atividade elétrica 

cerebral (EEG 64 canais) foi realizado de forma simultânea com a captação 

do rastreamento ocular (Eye Tracking). 

A análise do EEG teve como objetivo registrar as oscilações elétricas 

cerebrais durante o tempo da apresentação das garrafas PET associada ao 

comando de fixar o olhar para a garrafa que o voluntário não gostou, e 

posteriormente seguindo o mesmo padrão de análise, olhar para a garrafa 

que gostou.  

Os sinais elétricos cerebrais foram captados através da colocação de 

uma touca com 64 canais de cloreto de ouro (ClAu), cujo tamanho foi 

baseado na medição da circunferência cerebral. A colocação dos eletrodos 

seguiu o sistema internacional 10-10 (Figura 45) e os eletrodos de referência 

possuem a localização nos processos mastóides dos ossos temporais 

(linked-mastoids) e o terra na posição AFz. Para cada um dos 64 eletrodos foi 

aplicado um gel condutor.  

O registro do EEG foi captado através de um amplificador do tipo 

Nexus 32 com 64 eletrodos unipolares, com uma taxa amostragem de 512 Hz  

e analisado de forma online via o software Openvibe desenvolvido Openvibe 

que foi adaptado pela plataforma NeuroUp desenvolvida pelos pesquisadores 

Ubirakitan Maciel e Diogo Jardim. 

Para análise dos dados off-line do EEG, utilizou-se, primeiramente, 

uma inspeção visual para identificação dos artefatos, e posteriormente a 

retirada automática através do software Neuroup/matlab através da aplicação 

do Independent Component Analysis (ICA). Após a retirada dos artefatos, o 
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registro das regiões a seguir foram selecionadas e enviadas em formato 

ASCII para o software sLORETA para a análise de densidade de corrente no 

domínio de tempo das tarefas cognitivas:  

• FC6, FC4, F8, F4, F6, AF8, O2, P8, PO4, PO8, FT8, C6, T8, CP4, 

CP6, TP8, P4, P6, Oz, C4, FC2, FCz, FC1, F2, Fz, F1, AF4, Fp2, Fpz, 

Fp1, Iz, C1, C2, CP1, CPz, CP2, P1, Pz, P2, AF3, Cz, C3, C5, T7, 

FC3, FC5, FT7, F3, F7, AF7, PO3, TP7, CP3, P7, P5, P3, PO7, POz, 

O1, F5, CP5. 

 
Figura 45. Sistema Internacional 10-10 de disposição dos eletrodos. 

 
 

8.1.1.1 Procedimentos para o estudo de campo  

Em relação aos critérios de elegibilidade e de inclusão da pesquisa 

solicitou-se aos participantes não realizarem a ingestão de líquidos, com a 

intenção de provocar a sensação de sede nos voluntários para o momento de 

visualização das embalagens de refrigerantes. Além disto, os voluntários 

foram solicitados a não fazeram uso de álcool ou de drogas ilícitas, de 

cafeína, cocas por 24 horas antes do experimento. 

Os participantes não apresentaram nenhum tipo de lesão ou disfunção 

neurológica, como por exemplo, traumatismo cranioencefálico, epilepsia, 

acidente vascular encefálico ou psiquiátrico, tais como, transtorno bipolar, 

esquizofrenia e ciclotimia.  
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Como critérios de exclusão foram eliminados os registros que 

possuíram artefatos ou alterações anormais no padrão da atividade elétrica, 

assim como os participantes que não se adequavam aos critérios de 

inclusão.  

No dia do teste, os participantes compareceram ao Neurolab nos 

horários combinados com o pesquisador e foram instruídos sobre o 

procedimento de colocação da touca elástica do EGG.  

Sendo assim, na sala de espera, quatro auxiliares (pesquisador, dois 

estudantes e um funcionário do laboratório) se revezaram para realizar a 

atividade de mensurar a circunferência craniana dos voluntários, a partir da 

distância entre os pontos nasion e inion. Os auxiliares também realizavam a 

colocação da touca em cada voluntário sentado em uma cadeira com altura 

adequada. Em seguida era introduzido o gel condutor em cada um dos 64 

sensores com o auxílio de uma seringa e uma agulha própria para esta 

atividade. 

Após a colocação da touca, os voluntários eram conduzidos à sala de 

teste. Posteriormente eles se sentavam na cadeira da sala de teste e 

esperavam o pesquisador ou mediador fazer a conexão dos três nexos do 

EEG e, caso necessário, inserir mais gel para melhorar a qualidade do sinal 

dos sensores.  

Após a realização do teste do rastreamento ocular, conforme foi 

descrito no item 7.1.2.1 do capítulo anterior, os três nexus do EEG eram 

desconectados e então os participantes retornavam a sala de espera para 

que o pesquisador retirasse a touca e o gel da cabeça dos indivíduos. 

 

8.1.1.2 Seleção de participantes  

Foram selecionados os mesmos 12 participantes da etapa de 

rastreamento ocular, sendo distribuídos em graduados (n=2), estudante de 

graduação (n=1) e estudante de pós-graduação (n=9). Destes, oito 
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voluntários são do gênero feminino e quatro do masculino, com idades 

variando entre 20 e 48 anos. 

Porém, destes 12 voluntários, somente sete foram selecionados para 

terem seus dados analisados no software sLoreta. O motivo desta seleção foi 

o descarte dos dados do EEG com muito ruído (artefatos) na gravação, que 

neste caso, impossibilitaria a leitura e a análise dos registros das ondas 

cerebrais.  

8.1.2 Descrição, Aplicação, Análise e Resultado do experimento com o EEG 
 

8.1.2.1 Descrição e aplicação do experimento com o EEG 

O registro do EEG teve início com o voluntário em repouso durante um 

minuto com os olhos fechados e em seguida com os olhos abertos por um 

minuto para a captação da atividade elétrica basal. Logo em seguida foi 

registrada a atividade de escolha das embalagens que “não gostou” e 

“gostou” de acordo com o obtido na aplicação do rastreador ocular (mais 

detalhes no item 7.1.2.2 do capítulo anterior). 

Assim, os dados coletados do exame de EEG foram salvos em pastas 

no computador com o nome de cada classe e voluntário correspondentes. 

Foram definidas quatro classes: Classe 1 – Olhos fechados (n=7) Classe 2 - 

olhos abertos (n=5), Classe 3 - não gostou (n=7) e Classe 4 gostou (n=4).  

Durante a captação do EEG também foi realizada a monitorização e o 

registro da atividade da resposta eletrodérmica (Skin Conduntance Response 

- SCR), através de sensores fixados na falange distal dos dedos médio e 

indicador da mão que foram arquivados numa pasta definida como Classe 5 

(n=7). Porém estes dados não foram utilizados neste estudo. 

8.1.2.2 Resultados do experimento com o EEG  

Para o registro eletroencefalográfico foi utilizado o software Neuro 

Up/MATLAB. Sendo assim, para cada registro, o software possibilitou a 
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detecção de artefatos fisiológicos (musculares, de piscamento, movimento 

ocular e deglutição) e técnicos (ruídos indesejados no ambiente). Estes foram 

inicialmente inspecionados visualmente e posteriormente retirados com o 

auxílio do software, logo após foi realizada a ICA com o auxílio do Multiple 

Artifact Rejection Algorithm (MARA).  

No primeiro momento, após a limpeza dos artefatos, cinco registros 

dos voluntários foram excluídos, restando apenas sete registros de EEG 

correspondentes aos voluntários 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 11.  

No segundo momento, os registros de EEG foram separados em duas 

épocas de 125 ms, por voluntário, no total de 250 ms que correspondeu ao 

período de longa fixação ocular do voluntário nas regiões de interesse das 

embalagens 1 e 2. Em seguida, estas épocas foram organizadas em três 

classes e salvas numa pasta no computador da seguinte maneira: Classe 2 - 

olhos abertos (n=5) , Classe 3 - não gostou (n=7) e Classe 4 gostou (n=4).  

No terceiro momento, através do software sLORETA foi selecionado o 

número total de eletrodos (NE) = 61, o número de times/época = 250 e a taxa 

de amostragem de 512 Hz.  O sistema 10-10 serviu como coordenadas para 

a criação da matriz transformada. Posteriormente, com o pacote estatístico 

do sLORETA, foi realizada a média de cada classe (2, 3 e 4) da amostra. 

Assim, para o estudo da densidade de corrente do sLORETA, foi selecionado 

o domínio de tempo para a análise da seleção das embalagens. 

No quarto momento, de acordo com o traçado eletroencefalográfico de 

cada classe formado pelo sLORETA, foram analisados os registros ao longo 

do tempo (Fig. 46).  

 

Figura 46. a) Registro de EEG da classe 2. b) Registro de EEG da classe 3. c) 

Registro de EEG da classe 4. 

 

a)	  
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De acordo com Cannon (2012), para melhor representar os dados 

significantes sobre os níveis dos voxels é recomendado utilizar t > 2,5 (p > 

0.22) para um teste bicaudal. Sendo assim, foram utilizados os valores 

maiores que 2,5 de acordo com a densidade de corrente apresentada nos 

valores do MaxLor. A classe 3 (não gostou) apresentou os dados 

apresentados na Tabela 12. 

 
Tabela 12. Dados do registro do EEG da classe 3 

MaxLor Densidade 
de corrente 

coordenada Valor 
do 

voxel 

Tempo 
(ms) 

AB Lobo Estrutura 

9,86 1 mm X= 20, Y= -
100, Z= 5 

9,51 175,8 18 Occiptal 
esquerdo  

Giro 
occiptal 
mediano  

6,92 2 mm X= 20, Y= -
100, Z= 5 

6,92 144,5 7 Parietal 
esquerdo 

Giro 
occiptal 
mediano 

Fonte do Autor 

De acordo com os dados do registro do EEG da classe 3, foram 

selecionados o valor do MaxLor de 9,86, localizado na coordenada X= 20, Y= 

-100, Z= 5, no lobo Parietal no Giro occiptal mediano e a área de Brodmann 

18 registrada a 1 mm. Outro valor do MaxLor foi de 6,92, localizado na 

coordenada X= 20, Y= -100, Z= 5, no lobo parietal esquerdo no Giro occiptal 

mediano e a área de Brodmann 7 registrada a 2 mm. 

Da mesma maneira, os dados do traçado da classe 4 (gostou) são 

apresentados na Tabela 13.  

 

b)	  

c)	  
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Tabela 13. Dados do registro do EEG da classe 4 

MaxLor Densidade 
de corrente 

coordenada Valor 
do 

voxel 

Tempo 
(ms) 

AB Lobo Estrutura 

3,42 2 mm X= -10, Y=-
50, Z= 70 

3,42 197,3 5 Parietal  Giro pós-
central 

8,52 1 mm X= -10, Y=-
65, Z=65 

8,52 230,5 6 Frontal  Giro frontal 
medial  

8,53 1 mm X= 5, Y=- 
55, Z= 70 

8,53 171,9 7 Parietal  Giro pós-
central 

5,26 1 mm X= 35, Y= 
60, Z= -10 

5,26 166 11 Frontal  Giro frontal 
mediano 

3,56 1 mm X= 50, Y= 
45, Z= -10 

3,56 218,8 47 Frontal Giro frontal 
inferior  

Fonte: Autor 

Da mesma maniera os dados do registro do EEG da classe 4, foram 

selecionados e obtiveram os seguintes resultados: valor do MaxLor de 3,42, 

localizado na coordenada X= -10, Y= -50, Z= 70, no lobo Parietal no giro pós-

central e a área de Brodmann 5 registrada a 2 mm ; MaxLor de 8,52, 

localizado na coordenada X= -10, Y= -65, Z= 65, no lobo Frontal, no Giro 

frontal medial e a área de Brodmann 6 registrada a 1 mm; MaxLor de 8,53, 

localizado na coordenada X= 5, Y= -55, Z= 70, no lobo Parietal, no Giro pós-

central e a área de Brodmann 7 registrada a 1 mm; MaxLor de 5,26, 

localizado na coordenada X= 35, Y= 60, Z= -10, no lobo Frontal, no Giro 

frontal mediano e a área de Brodmann 11 registrada a 1 mm; MaxLor de 

3,56, localizado na coordenada X= 50, Y= 45, Z= -10, no lobo Frontal, no Giro 

frontal infeeior e a área de Brodmann 47 registrada a 1 mm. 

As imagens 3D que são ativadas são indicadas pela intensidade da 

densidade de corrente através de um mapa de cores. As cores podem variar 

nos tons amarelo, azul, vermelho e roxo. A cor amarela demonstra maior 

concentração de densidade de corrente e descrescem de acordo com a 

ordem de cores: vermelho, azul e roxo.  

Sendo assim, as imagens 3D e os cortes anatômicos do cérebro das 

classe 3 e 4 serão apresentadas nas Figuras 47a e 47b. Através das imagens 

é possível observar a ativação das áreas cerebrais das classes 3 e 4 em 

ambos os hemisférios ao longo do tempo. 
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Figura 47. Imagens do sLORETA com a representação em 3D das classes 3 (a) e 4 

(b) e respectivos cortes anatômicos do cerebro. 
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Fonte: Autor 

A partir dos achados, foi realizada uma análise adicional com os 

registros de quatro voluntários individualmente com o objetivo de investigar 

resultados mais específicos sobre a satisfação da atividade de escolha da 

embalagem.  

Desta maneira os registros dos indivíduos 01 foram selecionados para 

serem analisados da classe 3 (Figura 48a e b) separadamente através do 

sLORETA, desta vez de forma mais detalhada. Em seguida tiveram as suas 

médias calculadas pelo sLORETA individualmente. 
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Figura 48. Registros eletroencefalográficos do voluntário 01 da classe 3 (a) e da 

classe 4 (b).  
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Fonte: Autor 

No segundo momento, os três maiores valores do MaxLor do registro 

de ambas as classes foram selecionados. Os dados do indivídio 01 da classe 

3 estão apresentados na Tabela 14.  

Tabela 14. Dados do registro do EEG do indivíduo 01, classe 3. 

MaxLor Densidade 
de corrente 

Coordenada Valor 
do 

voxel 

Tempo 
(ms) 

AB Lobo Estrutura 

9,81 2 mm X= -35, Y=-
35, Y=70 

9,81 156,3 1 Parietal Giro Pós-
central 

9,75 3 mm X= -10, Y=-
65, Y=65 

9,75 230,5 7 Parietal Precuneus 

9,5 1 mm X= -15, Y=-
65, Y=65 

9,5 173,8 7 Parietal Lóbulo 
Parietal 
Superior 

a)	  
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Fonte do autor 

De acordo com o registro do indivíduo 01 da classe 3, a região 

cerebral com maior aumento da densidade da corrente, de acordo com o 

valor do MaxLor (9,81), é demonstrada na localização da coordenada X= -35, 

Y= -35, Y= 70, no lobo Parietal direito no Giro Pós-central e a área de 

Brodmann 1 registrada a 2 mm (Figura 49). 

Figura 49. Imagem do sLORETA representando o MaxLor de 9,81 do indivíduo 01 

da classe 3 esquematizados no mapa 3D e na vista em cortes anatômicos do 

cérebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor 

Já nas outras duas regiões a ativação o resultado foi semelhante, 

sendo no lobo parietal direito e na área de Brodmann 7. Porém, no caso do 

segundo valor do MaxLor (9,75), a localização da coordenada foi de X= -10, 

Y= -65, Y= 65 no precuneus (Figura 50a) e o valor do MaxLor (9,5) com 

localização de coordenada de X= -15, Y= -65, Y= 65, no lóbulo parietal 

superior (Figura 50b).  

Figura 50. Imagem do sLORETA representando o MaxLor de 9,75 (a) e 9,5 (b). 
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        b 

Fonte: Autor  

No terceiro momento, foram selecionados da mesma maneira, os três 

maiores valores do MaxLor do mesmo indivíduo da classe 4 (Tabela 15). 

Tabela 15. Dados do registro do EEG do indivíduo 01, classe 4. 

MaxLor Densidade 
de corrente 

coordenada Valor 
do 

voxel 

Tempo 
(ms) 

AB Lobo Estrutura 

8,61 2 mm X= 5, Y=-45, 
Y=70 

8,61 150,4 5 Parietal Giro Pós-
central 

8,32 2 mm X= -10, Y=-
60, Y=70 

8,32 127 7 Parietal Giro Pós-
central 

8,23 1 mm X= 8, Y=-45, 
Y=69 

8,23 173,8 5 Parietal Giro Pós-
central 

Fonte do Autor. 

De acordo com o registro do indivíduo 01 da classe 4, a região 

cerebral com maior aumento da densidade da corrente, de acordo com o 

valor do MaxLor (8,61) é demonstrada na localização da coordenada X= 5, 

Y= -45, Y= 70, no lobo Parietal esquerdo no Giro Pós-central e a área de 

Brodmann 5 registrada a 2 mm (Figura 51). Nesta mesma área de Brodmann 

e região cerebral foi registrado o MaxLor de 8,23, na coordenada X= 8, Y=-

45, Y= 69.  
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Figura 51. Imagem do sLORETA representando o MaxLor de 8,61 do indivíduo 01 

da classe 4 esquematizados no mapa 3D e na vista em cortes anatômicos do 

cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

Já a outra região de ativação, o maxLor observado foi de 8,32, 

coordenada de X= -10, Y= -60, Y= 70, no lobo parietal esquerdo, giro pós-

central e área de Brodmann 7.  

8.1.2.3 Análise dos resultados do experimento com o EEG  

Acreditamos que os registros do EEG das classes 3 e 4 não 

apresentaram resultados significativos nas áreas cerebrais ativadas pela 

escolha dos trechos das épocas terem sido analisadas após o processo de 

seleção das embalagens quando sincronizamos o EEG com a atividade do 

rastreador ocular.  

Contudo, a densidade de corrente elétrica cerebral que ativou a área 

de Brodmann 7 no lobo parietal provavelmente pode ser justificada pela 

seleção dos trechos das épocas após a tomada de decisão do indivíduo e 

consequentemente foi o momento em que ele já havia fixado o olhar no alvo.  

No estudo de Berman et al., (1999), a partir de exames de ressonância 

magnética funcional, os circuitos cerebrais foram investigados a partir do 

rastreamento dos olhos em seres humanos e comparados com os 

movimentos sacádicos dos olhos.  
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Assim, foi verificado que o desempenho da fixação visual provocou 

ativação das áreas frontal do olho, campo visual suplementar e o sulco 

parietal. Além disso, também foram ativadas três regiões mediais 

relacionadas a perseguição visual: precuneus, o córtex anterior e o posterior 

cingulado. 

Portanto, de acordo com os citados autores, podemos dizer que a área 

do precuneus e o lobo parietal que foram ativados em ambas classes estão 

relacionados com o controle voluntário do olhar, a tarefa de atenção visual 

espacial e os movimentos sacádicos durante o rastreamento dos movimentos 

de perseguição oculomotor.  

Além disso, para a classe 3 foi observada ativação da áreas de 

Brodmann 18 que está relacionada a processos visuais e de profundidade do 

olhar.  

Já na classe 4 foram ativadas as área de Brodmann 5, relacionada a 

Estereognosia; área 6, associada ao planejamento dos movimentos dos 

membros e oculares; área 7, quanto a atividades visuo-motoras e percepção; 

área 11, está ligada ao pensamento, a cognição e planejamento de 

atividades; a área 47 está relacionada ao pensamento, cognição e 

planificação do comportamento, que é a capacidade de antecipar a 

programação de atividades que são planejadas em etapas de acordo com 

determinado objetivo (Jódar-Vicente, 2004). Ou seja, a execução de 

determinado comportamento até conseguir alcançar uma meta planejada. 

Porém, o objetivo do presente estudo não foi verificar a fixação do 

olhar ou constatar se o indivíduo conseguiu planejar e realizar a atividade 

solicitada. Mas, os trechos que foram selecionados para a análise nos 

revelaram estes resultados. Desta maneira, infelizmente não foi possível 

identificar quais áreas cerebrais estariam associadas a satisfação dos 

voluntários no momento da tomada de decisão e respectiva escolha das 

embalagens.  
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Além disso, os valores da densidade da corrente quanto mais 

próximos a 2 mm de distância indicam uma boa distância de captação de 

sinal elétrico. Esta distância foi encontrada na maioria dos valores do MaxLor, 

portanto a qualidade do sinal pode ser considerada como boa, de maneira 

geral.  

Em relação ao valor da densidade da corrente, os resultados obtidos 

podem ter sofrido uma influência causada pela apresentação das mesmas 

imagens em dois momentos distintos quando todos voluntários foram 

instruídos da mesma maneira a observarem a primeira imagem das garrafas 

que não haviam gostado (classe 4) com o auxílio do rastreador ocular. 

No caso dos valores dos voxels, seria necessária uma reavaliação dos 

resultados devido a problemas técnicos no cálculo, assim como a quantidade 

de participantes da amostra deve ser ampliada para melhor investigar o 

ocorrido. Desta maneira foi realizada uma análise adicional para 

compreender o processo de seleção das embalagens pelos usuários.  

É válido salientar que o córtex motor está intimamente ligado com o 

processamento sensorial das atividades motoras. Neste sentido, as funções 

sensoriais da mão têm o objetivo de captar e fornecer informações sobre o 

ambiente durante a realização de tarefas que exijam habilidade de precisão, 

como no caso das atividades de preensão e manipulação (Lima et al., 2010).  

Segundo Alitto e Usrey (2003), no sistema sensorial somático os 

neurônios conseguem detectar o campo de excitação em regiões específicas 

da superfície corporal. Neste sentido, Purves et al. (2011), comentam que o 

sistema sensorial somático possui dois componentes principais: o subsistema 

de detecção de estímulos mecânicos (luz, vibração, pressão, tensão e tato) e 

o subsistema para detecção de estímulos dolorosos e de temperatura.  

Assim, os citados autores declaram que estes dois sistemas juntos 

trabalham para proporcionar aos seres humanos e outros animais a 

capacidade de identificar formatos e texturas de objetos, monitorar as forças 

internas e externas que atuam sobre o corpo e até detectar condições 
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prejudiciais para o indivíduo, como por exemplo, a sensação de dor 

(processado no giro pós-central) ou desconforto a nível sensorial (Patestas e 

Gartner, 2006).  

Diante do exposto, foi observado que o indivíduo 01 da classe 3 (não 

gostou) teve ativado o córtex sensorial somático primário que é formado pelo 

giro Pós-central no lobo parietal e respectivo funcionamento da área de 

Brodmann 1. Este sistema está envolvido com o processamento central de 

estímulos táteis e estímulos nociceptivos (aversivos ou agressivos) (Gallace e 

Spence, 2012).  

Desta maneira, podemos sugerir que o córtex sensorial somático, 

especialmente na área 1 de Brodmann, foi ativada no momento em que o 

indivíduo provavelmente associou a atividade de abertura de embalagens a 

um estímulo agressivo, conforme mencionado pelo autor.  Neste raciocínio, o 

estímulo nociceptivo encontrado pode estar relacionado a dificuldade de abrir 

a embalagem 1, podendo causar menos satisfação de uso. Isso sugere que a 

embalagem 2 foi a preferida pelo usuário.  

Já no caso do indivíduo 01, na classe 4, foi ativado o córtex sensorial 

somático terciário que é composto pelo lobo parietal superior e tem 

correspondência com a área associativa parietal posterior que correspondeu 

ao funcionamento da área de Brodmann 5 e 7.  

A área 5 está relacionada a informação tátil de mecanorreceptores da 

pele, músculos e articulações, esta área também integra informações para 

ambas as mãos (Purves et al, 2011; McGlone e Reilly, 2010). Os citados 

autores completam afirmando que a área 7 está relacionada a recepção de 

estímulos visuais, táteis e proprioceptivos que permitem a identificação de 

informações visuais e estereognósticas.  

De acordo com neurologistas, a propriedade conhecida como 

estereognose tem a capacidade de percepção/reconhecimento ou 

identificação de formas e objetos pelas mãos e é também é responsável pelo 

processamento de informações cognitivas no cérebro (Purves, 2011).   
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Portanto, podemos sugerir que a partir da ativação da área de 

Brodmann 5, o indivíduo obteve a informação tátil durante a realização da 

atividade com as embalagens. No caso da ativação da área 7, houve a 

recepção de estímulos visuais e táteis para o processo de identificação e 

provável seleção das embalagens. Neste caso, não foram observadas 

atividades cerebrais relacionadas a preferência da embalagem deste usuário. 

Sendo assim, acreditamos que a realização de novos experimentos 

randomizados com apresentação das imagens com as embalagens seriam 

necessários para esclarecer ou confirmar os presentes resultados.  

8.1.3 Comentários e lições aprendidas  

A primeira lição aprendida neste experimento diz respeito a 

necessidade de um estudo piloto para verificar e corrigir eventuais falhas 

para o estudo real.  

Infelizmente isto não foi possível pois a disponibilidade do Neurolab foi 

de apenas um dia, o que impossibilitou a realização do piloto. Isto teve como 

consequência: a) os registros do EEG apresentaram muitos artefatos 

técnicos que poderiam ter sido evitados numa análise anterior feita num 

estudo piloto; b) a necessidade de exclusão de um número considerável de 

registros de EEG devido a sua inadequação; c) houve problemas de 

usabilidade no uso da touca pelos voluntários uma vez que esta apertava os 

os usuários e os pontos de pressão machucavam a pele; d) o processo de 

retirada do gel após o uso das toucas (limpeza e lavagem) foi bastante 

minucionso com um alto dispêndio de tempo. Se tivesse havido uma análise 

prévio este processo poderia ter sido otimizado; e) devido ao fato de ser a 

primeira vez que o EEG foi utilizado, o tempo na montagem e desmontagem 

da touca superou em muito o planejado, provocando demora no atendimento 

dos voluntários; f) devido a limitação de espaço na recepção do Neurolab os 

voluntários não ficaram devidamente acomodados por conta do atraso nos 

horários previamente agendados; g) a sala de teste era muito pequena 

resultando em dificuldade na montagem dos três nexos do EEG e locomoção 

do pesquisador e do voluntário; h) houve dificuldades no uso do software 
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sLORETA uma vez que os pesquisadores não estavam familiarizados com o 

seu uso resultando na necessidade da realização de uma análise adicional 

para cada voluntário. 

O número da amostra deveria ter ocorrido conforme as 

recomendações de Faulkner (2003) e Nilsen (2006). Infelizmente isto não 

pode ser seguido devido a limitação da disponibilidade do uso do Neurolab 

por apenas um dia. 

Foi observado que através da análise adicional, o uso adequado do 

software sLORETA conseguiu demonstrar resultados mais específicos que 

correspondem ao objetivo desta pesquisa. Portanto, consideramos a 

possibilidade de que a embalagem 1 foi a que o usuário 01 “não gostou”, de 

maneira contrária, ele “gostou” da embalagem 2. Assim, o usuário esteve 

mais satisfeito em utilizar a embalagem 2 em comparação com a embalagem. 

Isto foi obtido na análise do EEG do único volutário investigado. Acreditamos 

que estes dados podem ser alterados após a análise dos demais voluntários 

participantes do estudo. 

Apesar das limitações do estudo, a experiência sentida pelo voluntário 

pode ser identificada no estudo através das áreas cerebrais ativadas. 

Desta maneira, a pesquisadora pretende dar continuidade a análise de 

todos os registros individualmente para confirmar a relação de satisfação à 

nível cerebral dos usuários e assim comparar os resultados com as demais 

técnicas utilizadas.   
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Capítulo 9 – ESTUDO DE CAMPO IV – TERMOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

197	   	  

9.1 Estudo de campo com a Termografia 

9.1.1 Estratégia e design do estudo de campo com a Termografia 

As diversas técnicas de avaliação de usabilidade, como por exemplo o 

formato convencional de questionários, entrevistas, testes de usabilidade e 

grupo focado podem limitar a compreensão da interação usuário-produto por 

não fornecerem medidas objetivas e não terem a capacidade de capturar a 

dinâmica da experiência em tempo real.  

Jenkins, Brown e Rutterford (2009), comentam sobre o nível subjetivo 

de precisão destas ferramentas de avaliação de usabilidade que analisam 

seus resultados dependendo: (1) da percepção de cada um dos indivíduos da 

experiência e do contexto e (2) da capacidade de interpretação e expressão 

dos sentimentos dos indivíduos.  

Neste contexto, o pesquisador além de tentar compreender a interação 

do produto-usuário tem que lidar com a diversidade de produtos em 

diferentes cenários de uso e ainda deve estar preparado para desencadear 

uma variedade de respostas complexas.  

Desta forma, para investigar a interação usuário-produto de maneira 

mais objetiva, esta pesquisa também utilizou a técnica de Termografia por 

infravermelhos. Esta ferramenta permite mensurar a temperatura através da 

captura e análise de imagens térmicas no momento real de interação dos 

usuários de produtos.  

9.1.1.1 Procedimentos para o estudo de campo  

O procedimento experimental consistiu de três estágios: (1) 

preparação dos participantes e monitoramento da climatização do ambiente, 

(2) mensuração das medidas de referência, (3) captura de imagens térmicas.  
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9.1.1.2 Seleção de participantes.   

Para o estudo foram selecionados 12 participantes da etapa do estudo 

de usabilidade. Destes, sete voluntários do gênero feminino e quatro do 

masculino, com idades entre 20 e 48 anos.  

Porém, um voluntário foi excluído por estar incapacitado fisicamente 

de realizar atividades com os membros superiores por ordens médicas. 

Sendo assim, o total de participantes desta etapa foi de 11 pessoas. 

9.1.2 Descrição, Aplicação, Análise e Resultado do experimento utilizando a 

Termografia  

9.1.2.1 Descrição e aplicação do experimento com a Termografia  

O experimento de Termografia digital foi realizado em ambiente 

climatizado do Laboratório Ergolab, do Centro de Artes e Comunicação, da 

UFPE. Antes da realização dos experimentos com os voluntários, os rótulos 

das embalagens selecionadas foram retirados e a temperatura do ambiente 

foi controlada pelo pesquisador (variou entre 22,1° a 23,6° C).  

A realização do experimento no ErgoLab ocorreu pelo fato do ar-

condicionado do Neurolab ter quebrado no dia do experimento, gerando 

desconforto térmico e assim inutilizando o experimento da termografia 

realizado. Assim, todo o experimento foi repetido no ErgoTE e foi possível a 

realização dos estudos piloto e real. 

Descrição do estudo piloto 

O estudo piloto foi realizado com os participantes escolhidos por 

conveniência. Os voluntários foram compreensivos com os eventuais 

problemas e ajustes que surgiram nesta fase.  

De acordo com Markov e Zakharov (1995), o indivíduo quando é 

exposto a estímulos de stress ou medo podem ter reações que podem 



	  

199	   	  

produzir amplitudes de alteração de temperatura de 0,1 ° C a vários graus na 

região da face, com uma velocidade de 0,05 ° C -2 ° C / minuto.  

Neste sentido, os indivíduos foram induzidos a desempenharem a 

tarefa cognitiva de abrir as tampas das embalagens de refrigerantes 1 e 2 

com a intenção de gerar algum estímulo que possa ser registrado através da 

mudança de temperatura da face.  

Além disso, também foram registradas imagens térmicas das palmas 

das mãos com o objetivo de registrar o calor irradiado durante a manipulação 

das garrafas PET. Para isso foi utilizada a câmera térmica digital Flir E40 

(Figura 52) situada a 1,0 m de distância a frente dos voluntários. 

Figura 52. Câmera termográfica digital Flir E40 utilizada no experimento. 

 

Fonte: Autor 

A câmera termográfica utilizada tem uma resolução real integrada de 

160 x 120 pixels (19.200 pixels) e possui sensores que permitem medir as 

temperaturas variando de –20°C a +650°C. Esta câmera tem sensibilidade 

para detectar diferenças de temperatura menores que 0,07 °C e possui 

exatidão de ± 2 °C da temperatura absoluta, conforme especificações do 

fabricante.  

Cada voluntário foi convidado a sentar-se confortavelmente numa 

cadeira com uma postura adequada diante de uma mesa. A monitoração e 

mensuração da temperatura e da velocidade do ar foi realizada com o termo-

anemômetro digital MDA – II de marca Minipa/CE (Figura 53).  
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Figura 53. Termo-anemonetro digital utilizado no experimento. 

 

Fonte: Autor 

Descrição do estudo real 

Na análise do estudo piloto, constatou-se que os cabelos dos 

participantes ficavam sobre a área da face, encobrindo a região da face a ser 

analisada. Além disto, observou-se que os objetos de metal (anéis, colares, 

relógios e brincos) alteravam a temperatura do local a ser analisado. Por 

conta disto, foi solicitado que os voluntários retirassem os seus objetos de 

metal localizados no rosto, pescoço, pulso e dedos para que não 

interferissem no registro da temperatura corporal.  

Também foi solicitado aos voluntários que utilizassem uma touca 

descartável de cor branca da marca Descarpack (Figura 54) para retirar o 

cabelo da área da face. 

Figura 54. Touca descartável utilizada no experimento 

 
Fonte: Autor 
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O estudo real foi realizado em quatro momentos descritos a seguir, 

semelhantes aqueles adotados durante o estudo piloto. Antes de cada 

abertura das embalagens foi solicitado aos participantes que repousassem 

por 10 minutos.  

Primeiro momento em repouso 

Inicialmente foi solicitado a cada participante que repousasse por 10 

minutos antes de iniciar o experimento para que ocorresse um equilíbrio 

térmico, sentado, com as palmas das mãos voltadas para cima sob a mesa. 

Durante o repouso a temperatura e a velocidade do ar foram monitorados 

como também ao seu final. Em seguida, com o auxílio da câmera 

termográfica digital Flir E40, foram registradas duas imagens térmicas dos 

voluntários com as mãos posicionadas ao lado do rosto, logo após o período 

de descanso. A decisão de registrar duas imagens deu-se apenas por 

questão de segurança.  

Como procedimento padrão para o registo de todas as imagens, 

solicitou-se aos participantes que ficassem com as palmas das mãos 

voltadas para a frente, com os punhos em posição neutra e os dedos 

estendidos (Figura 55).  

Figura 55. Imagem da termografia capturada durante o experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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A medição da temperatura das mãos em repouso foi registrada e 

repetida para cada participante. Desta forma, o valor da temperatura obtido 

foi utilizado como referência da temperatura basal para a comparação com as 

demais temperaturas registradas após a realização das atividades 

solicitadas. 

Primeiro momento em atividade 

Após o período de repouso, foi solicitado ao participante realizar a 

abertura da embalagem 1. Neste momento, foram registradas duas imagens 

térmicas e, em seguida, passou-se a registrar a atividade por vídeo com a 

mesma câmera térmica. A partir do registro através do vídeo, observou-se 

que a atividade era desempenhada em torno de 10 segundos. O objetivo do 

registro através de vídeo foi tentar identificar eventuais alterações nas 

impressões térmicas faciais dos indivíduos já que a imagem digital não 

permitiria a aferição destas alterações. 

Após o encerramento da atividade de abertura da embalagem 1, a 

filmagem foi interrompida e foram capturadas outras duas imagens térmicas 

dos indivíduos com as mãos posicionadas ao lado do rosto. Este 

procedimento foi o mesmo adotado para cada voluntário. Logo após, foram 

mensuradas a temperatura do ambiente e a velocidade do ar. 

Segundo momento 

No segundo momento, os voluntários foram solicitados a repousarem 

por 10 minutos com as palmas das mãos voltadas para cima sob a mesa com 

o objetivo de retornarem a temperatura basal. 

Durante o descanso a temperatura do ambiente e a velocidade do ar 

eram monitoradas e registrado ao final do período de descanso. Logo em 

seguida, foi realizado o registro de duas imagens térmicas dos voluntários 

com as mãos posicionadas ao lado do rosto.  
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Terceiro momento 

A próxima etapa do experimento referiu-se a tarefa de abertura da 

embalagem 2. A atividade foi registrada por vídeo através da câmera 

termográfica. Em sequência foram capturadas duas imagens dos voluntários 

com as mãos posicionadas ao lado do rosto. Logo em seguida, mais uma 

vez, a temperatura do ambiente e a velocidade do ar foram novamente 

registradas. 

O resumo do experimento está descrito na Tabela 16, abaixo. 

Tabela 16. Resumo do experimento de termografia digital 

Atividades Registros 

P
rim

ei
ro

 m
om

en
to

 

Repouso por 10 min Monitoramento da temperatura e a 
velocidade do ar 

Final do repouso  Registro da temperatura e da 
velocidade do ar 
Registro de duas imagens térmicas 

Atividade de abrir a 
embalagem 1 

Filmagem com a câmera térmica 
Registro de duas imagens térmicas 

Final da atividade de 
abrir a embalagem 1 

Término da filmagem com a câmera 
térmica 
Registro de duas imagens térmicas 
Registro da temperatura e da 
velocidade do ar 

S
eg

un
do

 
m

om
en

to
 Repouso por 10 min Monitoramento da temperatura e a 

velocidade do ar 
Final do repouso 

Registro da temperatura e da 
velocidade do ar 
Registro de duas imagens térmicas 

Te
rc

ei
ro

 
m

om
en

to
 Atividade de abrir a 

embalagem 2 
Filmagem com a câmera térmica 
Registro de duas imagens térmicas 
Registro da temperatura e da 
velocidade do ar 

Fonte: Autor 

9.1.2.2 Análise do experimento com a Termografia  

A análise do estudo foi iniciado a partir dos dados do estudo piloto 

realizado com três voluntários. Desta maneira, os resultados desta análise 

revelaram que não houve diferença de temperatura (ΔT) significativa nas 
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imagens térmicas da face dos voluntários. Portanto, não foi possível 

mensurar a excitação emocional a partir da identificação de impressões 

térmicas faciais dos indivíduos.  

Este mesmo resultado foi observado durante o estudo real. Em função 

disto, analisamos os registros das imagens térmicas das mãos para mensurar 

o nível do calor irradiado na superfície da palma da mão a partir dos 

estímulos físicos provenientes da abertura das garrafas PET de refrigerantes. 

Silva, Paschoarelli e Inokutti (2013) consideram que a dominância 

manual durante a realização da abertura da tampa está relacionada ao 

aumento da capacidade muscular do indivíduo. Por este motivo iremos 

analisar se o esforço muscular dispendido durante a abertura da tampa da 

garrafa PET está associado ao aumento da atividade metabólica e da 

temperatura nas regiões das mãos. 

Para cada imagem térmica capturada a região de interesse foi definida 

de acordo com o traçado de um polígono de quatro lados na face palmar das 

mãos e dedos. Este procedimento foi adotado em virtude da maior 

concentração e visualização das áreas com diferença de temperatura. Após a 

marcação do traçado foram coletadas a menor e a maior temperatura e a 

temperatura média em graus Celsius da região de interesse (Tabela 19). 

Relembramos que o Voluntário 1 não participou desta fase do estudo por 

estar impossibilitado de mover os membros superiores. 

A análise estatística dos dados foi realizada com o auxílio do software 

SSPS19, no qual foram aplicados o teste de Shapiro-Wilk entre as variáveis 

medidas. Também foi utilizado o teste de Wilcoxon Signed Ranks para 

investigar a diferença entre as médias de temperatura de cada ROI obtidas 

antes e após a abertura das embalagens. O teste de Wilcoxon indicou uma 

diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 

Desta forma, a média das temperaturas encontrada na embalagem 1 

foi de 0,32 °C, o desvio padrão de 0,34 e a mediana de 0,3. Já na 

embalagem 2, foi obtida a média de 0,073 °C, o desvio padrão de 0,79 e a 
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mediana de 0,1. Portanto a diferença das médias obtidas foi de 0,24 °C (DIF1 

– DIF 2). 

Tabela 17. Registro dos valores da ROI de cada participante. 

Voluntários Mão 
dominante/momento de 

abertura da E1 e E2 

Valor máximo 
(°C) 

Valor mínimo 
(°C) 

Média (°C) 

Voluntário 2 Mão esq./antes E1 34,5 27,3 33,3 
Mão esq./após E1 34,7 31,9 33,6 

Diferença de Temperatura (ΔT) -0,2 -4,6 -0,3 

Voluntário 2 Mão esq./antes E2 34,7 31,3 33,8 

Mão esq./após E2 34,7 32 33,8 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0 -0,7 0 

Voluntário 3 Mão dir./antes E1 
34,8 

31,4 33,2 

Mão dir./após E1 35,1 31,8 33,5 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,3 0,4 0,3 

Voluntário 3 Mão dir./antes E2 
35,3 

30,4 32,7 

Mão dir./após E2 34,8 31 32,8 

Diferença de Temperatura (ΔT) -0,5 0,6 0,1 

Voluntário 4 Mão dir./antes E1 35,5 32,7 34,5 

Mão dir./após E1 36,2 33,3 35 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,7 0,6 0,5 

Voluntário 4 Mão dir./antes E2 36 33,3 34,8 

Mão dir./após E2 
36,3 

33,2 35 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,3 -0,1 0,2 

Voluntário 5 Mão dir./antes E1 33 28,6 30,8 

Mão dir./após E1 33,4 28,8 31,2 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,4 0,2 0,4 

Voluntário 5 Mão dir./antes E2 32,4 27,5 30,1 

Mão dir./após E2 32,2 27,5 30,2 

Diferença de Temperatura (ΔT) -0,2 0 0,1 

Voluntário 6 Mão dir./antes E1 34,4 31,8 33 

Mão dir./após E1 34,7 32,2 33,3 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0 -0,7 0 

Voluntário 6 Mão dir./antes E2 34,3 29,9 32,2 

Mão dir./após E2 34,3 30,6 32,2 
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Diferença de Temperatura (ΔT) 0 -0,7 0 

Voluntário 7 Mão dir./antes E1 31,9 28,3 30 

Mão dir./após E1 32 28,5 30,3 

Diferença de Temperatura (ΔT) -0,1 -0,2 -0,3 

Voluntário 7 Mão dir./antes E2 31,9 28,4 30,5 

Mão dir./após E2 31,9 28,6 30,5 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0 -0,2 0 

Voluntário 8 Mão dir./antes E1 34,9 28,8 32,3 

Mão dir./após E1 34,7 29,9 32,4 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,2 -1,1 -0,1 

Voluntário 8 Mão dir./antes E2 33,6 28,6 31,2 

Mão dir./após E2 33,2 28,6 31,2 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,4 0 0 

Voluntário 9 Mão dir./antes E1 35,2 31 34,2 

Mão dir./após E1 35,5 31,3 34,2 

Diferença de Temperatura (ΔT) -0,3 -0,3 -0,2 

Voluntário 9 Mão dir./antes E2 35,5 30,7 34,3 

Mão dir./após E2 35,5 31,9 34,3 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,3 -1,2 0 

Voluntário 10 Mão dir./antes E1 34,7 31,1 33,2 

Mão dir./após E1 34,9 32,2 33,6 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,2 1,1 0,4 

Voluntário 10 Mão dir./antes E2 34,5 30,8 34,3 

Mão dir./após E2 34,5 31,7 33,2 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0 0,9 0,1 
	  

	  

Tabela 17. Registro dos valores da ROI de cada participante (cont.). 

Voluntário 11 Mão dir./antes E1 36,2 34,1 35,1 

Mão dir./após E1 36,3 32,5 35,2 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,1 -1,6 0,1 

Voluntário 11 Mão dir./antes E2 35,9 30,8 34,3 

Mão dir./após E2 36,1 32,5 35,1 
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Diferença de Temperatura (ΔT) 0,2 1,8 0,2 

Voluntário 12 Mão dir./antes E1 34,7 31,8 33,8 

Mão dir./após E1 35,3 32,6 34,3 

Diferença de Temperatura (ΔT) -0,6 -0,8 -0,5 

Voluntário 12 Mão dir./antes E2 34,8 32,8 33,8 

Mão dir./após E2 34,7 32,6 33,7 

Diferença de Temperatura (ΔT) 0,1 0,2 0,1 
Fonte: Autor. 

A temperatura radiante da mão foi definida pelo (ΔT) da temperatura 

mínima, máxima e média encontrada nas ROI das imagens. Na Figura 56 são 

apresentadas duas imagens do usuário 10: a primeira obtida antes da 

abertura da embalagem 1 com temperaturas máxima de 34,7 °C, mínima de 

31, 1 °C e a média de 33,2 °C.  

Já na segunda após a sua abertura foram registradas as temperaturas 

máxima de 34,9 °C, mínima de 32,2 °C e média de 33,6 °C de acordo com a 

paleta de temperatura da câmera termográfica que variou de 27,5 °C a 36 °C. 

Figura 56. Comparação de imagem térmica antes e após a abertura da embalagem 

1. 

Fonte: Autor 

As duas imagens seguintes (Figura 57) representam as imagens 

térmicas do mesmo usuário de embalagem de refrigerante, sendo que a 

primeira foi obtida antes da abertura da embalagem 2 com registros de 

temperaturas máxima de 34,5 °C, mínima de 30,8 °C e média de 33,1 °C. Já 
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a segunda obteve temperaturas máxima de 34,5 °C, mínima de 31,7 °C e 

média de 33,2 °C após a sua abertura. 

Figura 57. Comparação de imagem térmica antes e após a abertura da embalagem 2. 

 

Fonte: Autor 

Desta maneira, o teste de Wilcoxon Signed Ranks foi utilizado para 

verificar a diferença de temperatura dos momentos de abertura das 

embalagens 1 e 2 (p < 0,05).  

Na Tabela 20 estão descritos os resultados do teste Shapiro-Wilk. Este 

este avalia a distribuição da normalidade em cada ROI dos momentos antes 

e depois da abertura das embalagens 1 e 2 permitindo gerar a diferença de 

valor de temperatura e a significância dos valores da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18. Teste de normalidade  
 

Índices Shapiro-Wilk 
Statistic No. Participantes  Sig. 

MED1A 0,924 11 0,357 
MED1D 0,917 11 0,297 
MED2A 0,929 11 0,398 
MED2D 0,937 11 0,481 
MAX1A 0,884 11 0,115 
MIN1A 0,945 11 0,577 
MAX1D 0,886 11 0,124 
MIN1D 0,868 11 0,073 
DIF1 0,878 11 0,099 
MAX2A 0,913 11 0,264 
MIN2A 0,957 11 0,737 
MAX2D 0,922 11 0,334 
NIM2D 0,895 11 0,162 
DIF2 0,799 11 0,069 
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A Tabela 21 apresenta as médias dos valores da temperatura das 

imagens térmicas antes (MED1A) e depois (MED1D) da abertura da 

embalagem 1, assim como as médias das imagens térmicas antes (MED2A) 

e depois (MED2D) da abertura da embalagem 2. Adicionalmente são 

descritos os valores máximos (MAX1A) e mínimos (MIN 1A) antes e depois 

(MAX1D e MIN1D) da abertura da embalagem 1 e a diferença de média dos 

valores máximo e mínimo da embalagem 1 (DIF1) e da embalagem 2 (DIF2). 

Tabela 19. Resultados do teste Wilcoxon Signed Ranks para a comparação da 

diferença de temperatura (antes e após a abertura), valores máximo e mínimo e as 

médias da embalagem 1. 

 
Teste Wilcoxon 
Signed Ranks DIF2 - DIF1 MED1D - MED1A 

MAX1D -
MAX1A 

MIN1D –
MIN1A 

Z -2,883a -2,968b -2,590b -1,888b 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
0,004 0,003 0,010 0,059 

a. Based on positive ranks. 
b. Based on negative ranks. 
c. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Fonte: Autor 

De acordo com a tabela acima são apresentados os resultados do 

teste de Wilcoxon Signed Ranks e a distribuição de valor bicaudal. Sendo 

assim, primeiramente, foram comparados os valores das médias da diferença 

de temperatura das imagens térmicas antes (DIF1) e após (DIF2) a abertura 

da embalagem 1 e 2, e obteve resultado de 0,004 (p < 0,05). 

No segundo momento foi calculado a diferença de médias  entre as 

imagens térmicas antes (MED1A) e depois (MED1D) da embalagem 1, cujo 

resultado final de 0,003 (p < 0,05). No terceiro momento, foi calculado a 

diferença entre as médias dos valores máximos encontrados nas imagens 

térmicas da embalagem 1 antes (MAX 1A) e depois (MAX 1D) da abertura, 

com resultado final obtido de 0,010 (p < 0,05). No quarto momento foi 

calculado a diferença entre as médias dos valores mínimos antes (MIN1A) e 

depois (MIN1D) da abertura da embalagem 1 otendo um resultado não 

significativo de 0,059 (p > 0,05). 
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De acordo com a Tabela 22 são apresentados os resultados do teste 

de Wilcoxon Signed Ranks e a distribuição de valor bicaudal. Assim, 

primeiramente, foi calculada a diferença dos valores máximos entre as 

imagens térmicas antes (MAX2A) e depois (MAX2D) da embalagem 2, cujo o 

resultado final foi de 0,235 (p > 0,05). No segundo momento, foi calculado a 

diferença dos valores mínimos encontrados nas imagens térmicas da 

embalagem 2 antes (MIN2D) e depois (MIN2A) da abertura, com resultado 

final obtido de 0,240 (p > 0,05). No quarto momento foi calculado a diferença 

das médias dos momentos antes (MED2A) e depois (MED2D) a abertura da 

embalagem 2 obtendo um resultado de 0,084 (p > 0,05). 

Tabela 20. Resultados do teste Wilcoxon Signed Ranks para a comparação da diferença dos 

valores máximo e mínimo (antes e depois a abertura) e as médias da embalagem 2.  

Teste Wilcoxon 
Signed Ranks 

MAX2D - 
MAX2A 

MIN2D - 
MIN2A MED2D - MED2A 

Z -1,187a -2,255b -1,730b 
Asymp. Sig. (2-

tailed) 
0,235 0,024 0,084 

a. Based on positive ranks. 

b. Based on negative ranks. 

c. Wilcoxon Signed Ranks Test 
Fonte: Autor 

 

9.1.2.3 Análise dos resultados do experimento com a Termografia 

Conforme explicado anteriormente, enfatizamos que embora o estudo 

piloto tenha indicado que não houve diferença significativa nas imagens 

térmicas da região da face dos voluntários, este procedimento foi mantido 

para verificar o resultado com os demais participantes. Porém, da mesma 

maneira não foi possível analisar as reações metabólicas da região facial do 

estudo real, mas as imagens da face palmar dominante dos voluntários 

apresentou diferença de temperatura e assim foram analisadas.  

De acordo com o teste de Wilcoxon Signed Ranks, a diferença das 

médias do teste com a embalagem 1 quando comparadas com a embalagem 
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2 demonstraram significância por apresentarem nível de 0,004, sendo p < 

0,05.  

A média da temperatura da palma da mão do teste da embalagem 1 

apresentou diferença significativa nos momentos antes e após a abertura 

com Sig. de 0,003, sendo p < 0,05. Este resultado confirmou o aumento de 

calor irradiado na palma da mão dos participantes.  

Já a média da temperatura da mão que realizou a abertura da 

embalagem 2 não apresentou diferença significativa (Sig. 0,084) e p < 0,05. 

Neste caso não houve alteração de calor irradiado pela mão dos voluntários.  

Portanto, é possível verificar que a embalagem 1 gerou maior 

atividade metabólica e média de aumento de temperatura (0,318) na região 

palmar em comparação a embalagem 2 (0,073). 

Havenith, Smith e Fukazawa (2008) comentam que a temperatura da 

pele depende da quantidade de calor que a atinge. Adicionalmente, Mcardle 

et al., (2003) declaram que a quantidade de calor corporal é transferida 

continuamente por condução (quarta forma de dissipação de calor) através 

da diferença direta de calor entre moléculas. Bandeira et al., (2012) 

completam afirmando que a transferência de calor aumenta de acordo com o 

aumento do fluxo sanguíneo dos tecidos periféricos. 

Sendo assim, a maior ou menor irrigação dos tecidos é um indicador 

de variação de temperatura local que pode ser percebido através de décimos 

de grau centígrado por milímetros quadrados de área de tecido (Brioschi, 

Macedo e Macedo, 2003), que neste caso foi observado nas imagens da face 

palmar. 

Desta forma, o aumento do fluxo sanguíneo dos tecidos periféricos da 

região palmar em contato com a tampa da embalagem possivelmente 

provocou o aumento da temperatura e o aumento da atividade metabólica da 

área da mão que teve maior contato. 

Além disso, a aplicação da força muscular e compressão das 
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estruturas anatômicas, no momento de abertura da tampa da embalagem, 

pode ter provocado a transferência de calor para as áreas da mão que 

sofreram maior contato com a embalagem por fricção. Esse pequeno 

gradiente de temperatura pode ser observado através da análise das 

imagens termográficas obtidas. 

De acordo com Silva, Paschoarelli e Inokutti (2013), o aumento da 

aplicação de forças biomecânicas manual no processo de abertura de 

tampas roscadas provoca desconforto e pode limitar a aplicação de forças 

dos usuários. Ou seja, a percepção de dificuldade do usuário é inversamente 

proporcional à capacidade de aplicação de forças nas embalagens. Este 

raciocínio irá conduzir as análises que faremos a seguir. 

A embalagem 1 do nosso estudo apresentou maior calor irradiado pela 

mão (atividade metabólica) e maior temperatura podendo possivelmente 

proporcionar menor conforto pelo aumento do esforço muscular empregado e 

maior dificuldade de uso. Assim, o usuário pode se sentir menos satisfeito 

quanto ao uso desta embalagem. 

Já a embalagem 2 gerou menor calor irradiado pela mão (atividade 

metabólica) e menor temperatura. Portanto, provavelmente esta embalagem 

pode ter proporcionado maior conforto pelo menor esforço muscular 

empregado e menor dificuldade de uso. Desta maneira, o usuário pode ter se 

sentido mais satisfeito ao manuseá-la.  

Para complementar esta análise corroboramos com o estudo de Silva, 

Inokuti e Paschoarelli (2013) quando afirmam que o desconforto no manuseio 

de embalagens pode causar sentimentos negativos, tais como, dor, pressão, 

endurecimento e irritação. Do contrário, a abertura da embalagem de forma 

confortável pode proporcionar uma sensação de “agradável estado de 

harmonia fisiológica, psicológica e física entre um ser humano e o 

ambiente...” que neste caso ocorre entre a interação usuário-produto (Slater, 

1985).  

Em consideração aos aspectos do design da interface, a presença de 
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texturas e ranhuras da embalagem permitem o aumento do atrito e melhoram 

a capacidade da aplicação de forças devido ao atrito (Peebles e Norris, 2000, 

2003). Neste contexto, as tampas das embalagens 1 e 2 possuem ranhuras 

na superfície com a intenção de melhorar a aplicação de força de torção. No 

entanto, ficam mantidas as considerações relativas as dificuldades de uso 

relatadas acima. 

9.1.3 Comentários e lições aprendidas 

A técnica de termografia aplicada apesar de nova demonstrou ser 

eficiente por conseguir cumprir com o objetivo de identificar alterações 

metabólicas nas imagens térmicas dos usuários de embalagens de 

refrigerantes.  

Por outro lado, não foi possível identificar expressões emocionais que 

estivessem relacionadas ao processo de satisfação do usuário. Acreditamos 

que o estímulo emocional provocado ao usuário durante a atividade não foi o 

suficiente para ser expresso à nível facial e ainda ser detectado pela técnica. 

Com base nos estudos descritos desta pesquisa, os experimentos que foram 

referenciados indicaram que os indivíduos eram submetidos a estímulos mais 

intensos durante a realização de tarefas, tais como, medo, alegria, pensar 

como realizaria uma tarefa. Diferente do nível de estímulo obtido durante a 

atividade de abrir uma tampa de garrafa. 

Os resultados apresentados indicaram que a garrafa 1 foi a que 

produziu maior atividade metabólica para as mãos dos usuários. Sendo 

assim, consideramos que o aumento do nível metabólico possivelmente pode 

estar associado a diminuição da satisfação. 

 Neste sentido, o uso da embalagem 2 possivelmente provocou maior 

satisfação ao usuário em consideração ao menor calor irradiado (atividade 

metabólica) na região palmar dos usuários. Assim a atividade de abertura 

desta embalagem pode estar associada a realização de menor esforço 

muscular quando comparada com a embalagem 1.  
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Outro ponto interessante está relacionado com a situação 

experimental desenvolvida pelos os autores Silva, Paschoarelli e Inokutti 

(2013). Neste estudo a experiência do usuário durante a abertura das 

embalagens foi diferente, pois a tampa da garrafa foi desenvolvida para não 

haver rompimento do lacre. Ou seja, os usuários não conseguiam abrir a 

garrafa que possuia o líquido gaseificado. Neste sentido não podemos 

realizar comparações por incompatibilidade de objetivos da situação 

experimental.  

De modo inverso, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar a 

percepção da dificuldade dos usuários durante a realização da tarefa real e 

compará-la com a experiência sentida que podem ter sido satisfatória ou não.  
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10.1 Revisão dos resultados da pesquisa  

A avaliação das principais conclusões desta dissertação será realizada 

neste capítulo final.  

A importância deste estudo foi encontrar respostas para o principal 

objetivo da pesquisa que é o de investigar o potencial destas técnicas na 

avaliação de usabilidade para a satisfação de uso, assim como algumas 

limitações que foram encontradas pelo pesquisador. 

Finalmente, as conclusões do estudo serão apresentadas e algumas 

recomendações serão propostas para a continuação em trabalhos futuros. 

Apresentamos, a seguir, os principais achados desta revisão. 

10.1.1 Revisão da literatura  

A revisão de literatura analisou questões relacionadas a esta 

dissertação: design de produtos manuais, design de embalagens, design 

emocional, métodos para a avaliação do produto, satisfação do usuário, 

neurociência, neuroergonomia, interface cérebro-computador, termografia e 

rastreamento ocular.  

Uma das maiores lições desta revisão de literatura foi investigar a 

contribuição da neuroergonomia na avaliação de produtos de consumo. A 

revisão de literatura mostrou que a neuroergonomia é focada nas 

investigações sobre as bases neurais perceptuais e funções cognitivas como 

ver, ouvir, assistir, lembrar, decidir e planejar ações em relação as diversas 

tecnologias e configurações do mundo real. Isto se dá em função das 

interações do cérebro humano com o mundo, por meio de um corpo físico. 

Assim, a neuroergonomia pode contribuir para avaliar o desempenho humano 

e funcionamento do cérebro para propor melhorias no trabalho e nas 

atividades da vida diária com segurança e eficiência.  

Já o neurodesign consegue classificar o tipo de experiência em 

agradável ou desagradável a partir das atividades cerebrais, melhorando a 

tomada de decisões do indivíduo. 
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Como este estudo analisou o manuseio e acionamento de produtos de 

consumo, o ponto que nos atemos foi a satisfação do usuário. Para isto, 

analisamos a experiência relatada e sentida utilizando algumas ferramentas 

de tecnologia emergente.  

Foi relatado nesta revisão de literatura que quando o indivíduo 

apresenta alguma dificuldade na manipulação de embalagens PET, ele ou 

ela pode utilizar movimentos manuais extremos, através da força e torque 

dos membros superiores, para que a abertura de embalagens seja possível. 

Assim, cabe a ergonomia otimizar a eficiência, a eficácia e a 

segurança do produto. A existência destas características produzem a 

satisfação do usuário. Os testes de uso podem garantir o nível de satisfação 

e a existência destas características nos produtos de consumo. A usabilidade 

se encaixa como uma ferramenta para compreender e oferecer a melhor 

alternativa de solução aos problemas de interação usuário-produto. O maior 

problema dos testes de usabilidade é que estes apresentam a experiência 

relatada pelo usuário então, surge a necessidade de avaliar a experiência 

sentida para que se tenha uma plena noção da satisfação do usuário.  

A EEG apresenta-se como uma ferramenta na qual as atividades do 

usuário podem ser analisadas através da observação das funções cerebrais 

em simulações e tarefas reais. Esta técnica é aplicada para apresentar dados 

sobre as alterações do sistema cerebral, que são observadas de acordo com 

a ativação de áreas específicas do cérebro que são detectadas a partir da 

Interface Cérebro-Computador. O uso da análise das alterações do sistema 

cerebral pode contribuir para analisar a experiência sentida pelo usuário e a 

consequente satisfação no uso de determinado produto. O EEG pode ser 

utilizado como ferramenta de análise da experiência emocional do usuário a 

partir da leitura dos seus registros. Desta maneira é possível identificar e 

ainda analisar os tipos de comportamentos expressos em determinada 

interação usuário-produto. 

O rastreamento ocular informa através dos reflexos externos, 

informações sobre a atividade cerebral do ser humano contribuindo para a 
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compreensão do comportamento do usuário com o produto. Isto permite 

analisar o comportamento do usuário e identificar se o que ele ou ela diz ter 

ou fazer é semelhante ao comportamento cognitivo no momento da pesquisa. 

A termografia por infravermelho nos permite analisar as alterações da 

temperatura corporal do usuário durante algumas atividades cognitivas e 

associá-las ao nível de satisfação a partir das mudanças do estado afetivo. 

Isto pode ocorrer no momento da interação usuário-produto, tornando-se uma 

experiência real de uso. A mensuração das expressões afetivas, expressas a 

partir das demandas cognitivas, podem ser interpretadas como níveis de 

satisfação do usuário. 

10.1.2 O estudo de campo  

De acordo com os objetivos desta pesquisa, quatro estudos de campo 

foram realizados com o intuito de investigar a satisfação do usuário de 

embalagens de refrigerantes através da aplicação de técnicas (RO, EEG e 

termografia) de acordo com as experiências relatada e sentida. Além disso, 

os resultados destas técnicas serão relacionados entre si para verificar a 

eficiência de cada uma. 

10.1.2.1 Avaliação do experimento de usabilidade 

O primeiro estudo de campo realizou uma avaliação de usabilidade a 

partir da análise do nível de dificuldade encontrado na realização da abertura 

das embalagens 1 e 2 de refrigerantes. Assim, a satisfação dos usuários 

(n=12) foi mensurada através de uma escala de Likert proposta por Tullis e 

Albert (2008). Apesar do número utilizado na amostra não ser representativo, 

foi possível indicar resultados significativos.  

Nesta avaliação foi possível comprovar que os usuários estavavam 

mais satisfeitos com a embalagem 1 do que quando comparados a 

embalagem 2. No entanto, no momento do experimento não foi possível 

analisar se a experiência relatada coincidiu com a experiência real sentida 

durante a realização da tarefa solicitada por limitação desta ferramenta. 
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Sendo assim, o formato desta técnica não foi suficiente para 

representar a experiência em tempo real do usuário nesta avaliação de 

usabilidade. Diante disto foi realizada uma comparação entre as técnicas 

aplicadas nesta pesquisa para investigar se a opinião do usuário relatada 

através deste questionário de usabilidade é semelhante aos resultados 

encontrados nas demais técnicas investigadas neste estudo.  

10.1.2.2 Avaliação do experimento do rastreamento ocular  

O segundo estudo de campo utilizou a técnica de Rastreamento 

Ocular (RO) que é muito utilizada em análises de usabilidade. Infelizmente 

nesta etapa da pesquisa não pode ser realizado um estudo piloto anterior a 

realização do estudo real que poderia ter contribuído para a obtenção de 

resultados mais detalhados com o uso do software.  

Por outro lado, foi observado que as respostas dos usuários foram 

obtidas de maneira mais objetiva e direta em relação as respostas 

provenientes do resultado de avaliação de usabilidade. 

Esta técnica apresentou a preferência (“gostou” e “não gostou”) do 

usuário de acordo com o período de fixações mais longas nas embalagens 1 

ou 2 através do Eye tracking Tobii. Como resultado, os usuários gostaram 

mais da embalagem 2 em comparação a embalagem 1. Estes resultados 

podem possivelmente serem associados ao nível de satisfação, sendo mais 

satisfeitos com o uso da embalagem 2 do que a embalagem 1. 

10.1.2.3 Avaliação do experimento com o EEG 

No terceiro estudo, o EEG foi utilizado para analisar as oscilações 

elétricas cerebrais que pudessem estar relacionadas ao processo de 

satisfação dos usuários no momento de apresentação das fotos das garrafas 

PET no monitor do Tobii.  

Os trechos eletroencefalográficos das classes 3 e 4 selecionados 

corresponderam ao intervalo de tempo de fixação do olhar dos usuários. Ou 

seja, de acordo com os resultados analisadas pelo software sLORETA, as 
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áreas cerebrais estavam relacionadas a atividade cognitiva solicitada de 

maneira similar as áreas encontradas no estudo de Berman et al., (1999) que 

correspondem ao desempenho de fixação e perseguição visual. Além disso, 

foram encontradas áreas associadas ao planejamento de atividades visuo-

motoras, dos membros e relacionadas ao processamento cognitivo e de 

planificação do comportamento.  

No entanto, como o objetivo do experimento com o EEG não era 

analisar desempenho de fixação e perseguição visual, foi necessário realizar 

uma análise adicional, com um único indivíduo, para obter o nível de 

satisfação do usuário: “não gostou” e “gostou”.  

De acordo com esta análise adicional, consideramos que a 

embalagem 1 ativou áreas cerebrais que podem estar relacionadas a 

preferência e provável satisfação de uso pela embalagem 2 em relação a 

embalagem 1.  

Diante desta perspectiva, é notável a necessidade da continuação da 

análise de todos os registros dos seis indivíduos que participaram do 

experimento, de forma individual pelo sLORETA, para confirmar ou refutar os 

dados achados na análise deste primeiro indivíduo.  

10.1.2.4 Avaliação do experimento com a termografia  

A técnica de termografia por infravermelhos foi utilizada para mensurar 

o nível de calor irradiado na superfície da palma da mão proveniente do 

processo de abertura das garrafas PET. Infelizmente não foi possível analisar 

a excitação emocional dos indivíduos e relacioná-la com a satisfação. 

Todavia, a análise das imagens térmicas das mãos dos voluntário foi 

suficiente para detectar que houve maior atividade metabólica durante a 

abertura da embalagem 1 quando comparada com a embalagem 2. Portanto, 

esta embalagem pode possivelmente proporcionar mais conforto de uso em 

relação a outra embalagem.  
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10.2 Conclusões  

Os comentários dos estudos de campo serão comparados e 

concluídos a partir das hipóteses propostas desta pesquisa.  

Sendo assim, a hipótese 1 propõe o seguinte: “A experiência relatada 

pelos usuários de embalagens PET de refrigerantes pode ser analisada 

através da satisfação obtida pela escala de Likert (avaliação de usabilidade) 

e comparada com as experiências sentidas pelos usuários (rastreamento 

ocular, EEG e termografia)”.  

Diante desta hipótese, o estudo de campo de avaliação de usabilidade 

conseguiu comprovar que é possível analisar a experiência relatada pelos 

usuários. Da mesma maneira, também foi possível analisar a experiência 

sentida pelo usuário através das técnicas de RO, EEG e termografia que 

foram comparadas com a avaliação de usabilidade. Desta forma, esta 

hipótese foi confirmada. 

De acordo com a hipótese 2 a proposta foi a seguinte: “A análise dos 

resultados obtidos pelas técnicas de rastreamento ocular, EEG e termografia 

são eficazes para mensurar a satisfação (experiência sentida) dos usuários 

de embalagens PET de refrigerante”.  

No rastreamento ocular obtivemos uma resposta condizente com o 

nosso objetivo. Os voluntários, através da fixação do olhar, selecionaram  

uma embalagem preferida. Esta técnica, que captura a atenção do 

participante, objetiva filtrar o comportamento oculomotor do indivíduo durante 

a realização de determinada atividade cognitiva (seleção da embalagem que 

gostou ou não gostou).  

Ao escolher que gostou de determinada embalagem, o voluntário 

havia fixado o olhar sobre esta e desenvolvido uma atividade cognitiva. Este 

procedimento reforça a nossa hipótese de que esta técnica revela a 

experiência sentida pelo voluntário. 
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Também foi possível identificar a experiência sentida durante a 

abertura das embalagens, através das técnicas de Eletroencefalografia 

(EEG) e termografia. Na primeira, o desempenho mental do usuário é 

capturado pelo EEG durante o trabalho cognitivo e físico. Na atividade de 

rastreamento ocular foi associada o registro de EEG para a escolha da 

embalagem que o voluntário mais gostou. Esta escolha, ao nível mental 

(cognitivo), com posterior seleção a nível visual (físico) caracteriza uma 

atividade relacionada a experiência sentida pelo usuário, confirmando a 

hipótese apresentada. 

Na termografia, explora-se a percepção, capacidade de interpretação 

e expressão dos sentimentos dos indivíduos. No nosso estudo, conseguimos, 

através da mensuração da temperatura das imagens térmicas, associar os 

resultados com a experiência sentida no momento da interação do usuário 

com o produto. A eficiência desta ferramenta em identificar a experiência  

sentida pelo usuário foi obtida pela identificação do calor irradiado nas palas 

das mãos (alterações metabólicas) das imagens térmicas no momento real 

de manipulação das embalagens de refrigerantes. Isto também confirma a 

nossa hipótese de que esta ferramenta é apropriada para mensurar a 

experiência sentida pelo usuário. 

Desta forma, todas as ferramentas utilizadas confirmaram as nossas 

hipóteses de que (1) a experiência relatada pode ser comparada a 

experiência sentida pelo usuário e (2) de que as ferramentas utilizadas são 

apropriadas para mensurar a experiência sentida e consequente satisfação 

do usuário. 

Diante dos resultados referentes as experiências dos voluntários, a 

experiência relatada por (Silva, 2012 e Silva, Paschoarelli e Inokuti (2013) 

obtida pela avaliação de usabilidade não foi similar a experiência sentida 

registrada pelas técnicas utilizadas nesta pesquisa. Isto ocorreu porque os 

mencionados estudos não possuem similaridade em relação a situação 

experimental desenvolvida durante a simulação de abertura das embalagens. 

Portanto, a comparação deste estudo demonstrou divergência de objetivos 

com esta pesquisa. No estudo dos autores citados o objetivo foi mensurar as 
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forças empregadas na tarefa, no nosso estudo foi analisar a satisfação do 

usuário e relacioná-la a experiência sentida no momento de desempenho da 

atividade. Desta forma, não foi possível realizar uma comparação dos 

resultados entre ambos os estudos.  

Cumpre chamar a atenção para o fato do Estudo de Campo 1: 

Avaliação de Usabilidade ter apresentado um resultado contrário dos demais 

estudos. No Estudo de Campo 1 os voluntários afirmaram gostar mais da 

embalagem 1, nos demais estudos de campo, a embalagem escolhida foi a 2. 

Estes resultados podem sugerir que a opinião relatada pelo usuário no 

momento de uma avaliação de usabilidade através de um questionário, pode 

ser totalmente diferente de seus pensamentos/sentimentos ou impressões 

em relação ao uso de um produto.  

Neste sentido, o que o nosso cérebro percebe e lembra pode ser 

diferente das coisas que dizemos entender e recordar quando somos 

questionados (Pradeep, 2010). Por isso, é de extrema importância utilizar 

técnicas que possam comparar a experiência sentida e a relatada pelo 

usuário. Outro ponto interessante é que o usuário pode realizar correlações 

com processos inconscientes dele mesmo com a significação de suas 

respostas, as justificativas de suas preferencias, as crenças e a análise de 

suas experiências (Berry et al., 2002).   

A autora está consciente de alguns problemas que foram encontrados: 

• In termos da revisão de literatura, embora esta possa ser considerada 

bastante extensa, poderia ter havido mais aprofundamento nos tópicos 

relativos as ferramentas utilizadas e as suas consequentes aplicações. 

• Considerando que o que os usuários dizem na experiência relatada pode 

não representar o que eles realmente sentem, temos a consciência de que 

alguns dos estudos de campo realizados foram limitados devido a 

problemas logísticos, de tempo disponível para a sua realização, recursos 

disponíveis e conhecimento limitado da ferramenta. 
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• A falta de disponibilidade de alguns equipamentos no laboratório de 

ergonomia da UFPE (ErgoTE) limitou as nossas atividades a 

disponibilidade de equipamentos emprestados pelos nossos parceiros. Isto 

impediu que pudessemos ampliar a nossa amostrar e realizar os 

experimentos a qualquer momento. 

• A ausência do experimento do skin condunctance response no nosso 

estudo fez falta pois iria nos mostrar a experiência afetiva dos usuários 

que poderia ser relacionada a experiência sentida. 

A maior lição aprendida neste estudo foi a importância de poder juntar 

técnicas que reflitam a experiência relatada e sentida pelo usuário durante a 

avaliação de produtos de consumos. As tecnologias emergentes descritas 

aqui apresentam-se como valiosas contribuições para a aplicação de 

diversos estudos relacionados a ergonomia, usabilidade e interação humano-

computador. No futuro, acreditamos que estas ferramentas serão utilizadas 

conjutamente na avaliação da interface humano-tarefa e humano-computador 

tanto no ambiente real, como no ambiente virtual. 

10.3 Recomendações para estudos futuros 

Os achados e lições aprendidas nesta pesquisa sugerem diversas 

recomendações para estudos futuros: 

• Considerando o sucesso da aplicação conjunta das ferramentas deste 

estudo, recomendamos que esta forma de abordagem possa ser utilizada 

em diversos outras aplicações, como por exemplo, na avaliação de 

postos de trabalho, de produtos de consumo, de games, de 

comportamento do consumidor, etc. 

• A aplicação do skin condunctance, termografia, EEG e rastreamento 

ocular tem um longo caminho a percorrer na avaliação de emoções e 

sentimentos dos consumidores, em locais de trabalho e lazer e AVDs. 

• Ampliar a revisão de literatura de forma que as ferramentas aqui 

analisadas possam ser utilizadas nas diversas etapas de desenvolvimnto 

do produto. 

• A utilização destas ferramentas no design de produtos pode ser utilizado 
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para identificar problemas de usabilidade e melhores soluções de design 

que contribuam para o sucesso do produto no mercado. 

• Rever o formato tradicional de avaliação de usabilidade de forma que 

possa incluir ferramentas que avaliem a experiência real e o sentimento 

dos usuários. 

• Ampliar o estudo realizado através de um aumento do número de 

voluntários participantes. 

• Ampliar o estudo de avaliação da satisfação usuário-produto de forma a 

comparar a experiência relatada com a experiência sentida dos 

participantes.  
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Anexo 1 – Comprovante de Envio do Projeto ao Comitê de Ética 
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Anexo 2 – Avaliação de usabilidade de embalagens de refrigerante 
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APÊNDICE 1 – AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DE EMBALAGENS DE 
REFRIGERANTES  

 

APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE	  FEDERAL	  DE	  PERNAMBUCO	  

COMITÊ	  DE	  ÉTICA	  E	  PESQUISA	  -‐	  CEP/CCS/UFPE	  

RECIFE	  -‐	  PE	  -‐	  BRASIL	  

	  

TERMO	  DE	  CONSENTIMENTO	  LIVRE	  E	  ESCLARECIDO	  –	  TCLE	  

(PARA	  MAIORES	  DE	  18	  ANOS	  OU	  EMANCIPADOS	  -‐	  Resolução	  466/12)	  	  

	  

	  

	   Convidamos	   	   Sr.	   (a)	   para	   participar	   como	   voluntário	   (a)	   da	   pesquisa	   A	  

NEUROERGONOMIA	  APLICADA	  NA	  AVALIAÇÃO	  DE	  PRODUTOS	  DE	  CONSUMO:	  UM	  ESTUDO	  

COM	  GARRAFAS	  PET,	  que	  está	  sob	  a	  responsabilidade	  da	  pesquisadora	  Rafaela	  Queiroz	  de	  

Barros,	  com	  endereço	  Rua	  Antônio	  Valdevino	  da	  Costa,	  280.	  Ap.	  402,	  Cordeiro,	  Recife	  –	  PE,	  

CEP:	   50.640-‐040	   –	   telefone:	   (81)	   3077-‐0412,	   email:	   queirozdebarros@hotmail.com	   e	   sob	  

orientação	   de	   Marcelo	   Márcio	   Soares,	   Telefone:	   (81)	   98855-‐0909,	   email:	  

mmsoares@gmail.com.	  

Caso	   este	   Termo	   de	   Consentimento	   contenha	   informações	   que	   não	   lhe	   sejam	  

compreensíveis,	   as	   dúvidas	   podem	   ser	   tiradas	   com	  a	   pessoa	  que	   está	   lhe	   entrevistando	  e	  

apenas	   ao	   final,	   quando	   todos	   os	   esclarecimentos	   forem	   dados,	   caso	   concorde	   com	   a	  

realização	   do	   estudo,	   pedimos	   que	   rubrique	   as	   folhas	   e	   assine	   ao	   final	   deste	   documento,	  

que	   está	   em	   duas	   vias,	   uma	   via	   lhe	   será	   entregue	   e	   a	   outra	   ficará	   com	   o	   pesquisador	  

responsável.	  	  
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Caso	   não	   concorde,	   não	   haverá	   penalização,	   bem	   como	   será	   possível	   retirar	   o	  

consentimento	  a	  qualquer	  momento,	  também	  sem	  nenhuma	  penalidade.	  	  

	  

INFORMAÇÕES	  SOBRE	  A	  PESQUISA	  

	  

O	   objetivo	   deste	   estudo	   é	   realizar	   uma	   análise	   da	   usabilidade	   de	   embalagens	   PET	   de	  

refrigerante	   a	   partir	   da	   satisfação	   de	   uma	   amostra	   de	   20	   usuários.	   O	   procedimento	   do	  

referido	   estudo	   será	   através	   do	   uso	   do	   equipamento	   de	   Eletroencefalograma	   que	   irá	  

registrar	  a	  atividade	  elétrica	  cerebral	  de	  uma	  determinada	  população	  de	  usuários	  durante	  a	  

manipulação	  manual	   de	  embalagens	  plásticas	  de	   refrigerante	   através	  da	  neuroergonomia.	  

Primeiramente	  todo	  o	  experimento	  ocorrerá	  no	  Laboratório	  de	  Ergonomia	  -‐	  ERGOLAB	  e	  será	  

explicado	   de	   forma	   verbal	   pelo	   pesquisador.	   Em	   seguida,	   você	   será	   solicitado	   a	   realizar	   a	  

tarefa	  de	  abrir	  embalagens	  de	  refrigerante	  de	  2	  litros	  e,	  logo	  após,	  responder	  uma	  avaliação	  

de	  satisfação	  através	  de	  uma	  escala.	  	  

O	  período	  de	  participação	  do	  voluntário	  na	  pesquisa	  será	  de	  aproximadamente	  30	  minutos	  

em	  dois	  dias	  de	  visita	  ao	  laboratório	  ERGOLAB.	  

Esta	   pesquisa	   não	   apresenta	   riscos	   previsíveis	   ou	  desconfortos	   ao	  participante	  

deste	  experimento.	  A	  sua	  privacidade	  será	  respeitada	  e	  mantida	  em	  sigilo.	  	  

Não	  é	  previsto	  qualquer	  benefício	  para	  os	  participantes.	  No	  entanto,	  a	  sua	  participação	  

corresponde	   a	   uma	   oportunidade	   de	   aprendizado	   sobre	   uma	   avaliação	   da	   usabilidade	  

através	   da	   satisfação	   do	   uso	   de	   produtos	   e	   o	   uso	   de	   uma	   nova	   tecnologia	   que	   é	   o	  

Eletroencefalograma	  aplicado	  a	  produtos.	  	  	  	  

Todas	  as	  informações	  desta	  pesquisa	  serão	  confidenciais	  e	  serão	  divulgadas	  apenas	  em	  

eventos	   ou	   publicações	   científicas,	   não	   havendo	   identificação	   dos	   voluntários,	   a	   não	   ser	  

entre	  os	   responsáveis	  pelo	  estudo,	   sendo	  assegurado	  o	   sigilo	   sobre	  a	   sua	  participação.	  Os	  

dados	  coletados	  nesta	  pesquisa	  (gravações	  da	  atividade	  elétrica	  cerebral,	  questionário,	  fotos	  

e	   filmagens),	   ficarão	   armazenados	   em	   pastas	   de	   arquivo	   no	   computador	   pessoal	   da	  

pesquisadora	  Rafaela	  Queiroz,	  assim	  como	  sob	  a	  sua	  responsabilidade,	  no	  endereço	  (acima	  

informado),	  pelo	  período	  de	  mínimo	  5	  anos.	  	  
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Nada	  lhe	  será	  pago	  e	  nem	  será	  cobrado	  para	  participar	  desta	  pesquisa,	  pois	  a	  aceitação	  

é	   voluntária,	   mas	   fica	   também	   garantida	   a	   indenização	   em	   casos	   de	   danos,	  

comprovadamente	   decorrentes	   da	   participação	   na	   pesquisa,	   conforme	   decisão	   judicial	   ou	  

extra-‐judicial.	  Se	  houver	  necessidade,	  as	  despesas	  para	  a	  sua	  participação	  serão	  assumidas	  

pelos	  pesquisadores	  (ressarcimento	  de	  transporte	  e	  alimentação).	  	  

Em	   caso	   de	   dúvidas	   relacionadas	   aos	   aspectos	   éticos	   deste	   estudo,	   você	   poderá	  

consultar	  o	  Comitê	  de	  Ética	  em	  Pesquisa	  Envolvendo	  Seres	  Humanos	  da	  UFPE	  no	  endereço:	  

(Avenida	  da	  Engenharia	  s/n	  –	  1o	  Andar,	  sala	  4	  -‐	  Cidade	  Universitária,	  Recife-‐PE,	  CEP:	  50740-‐

600,	  Tel.:	  (81)	  2126.8588	  –	  e-‐mail:	  cepccs@ufpe.br).	  	  

___________________________________________________	  	  

(assinatura	  do	  pesquisador)	  	  

	  

	  

CONSENTIMENTO	  DA	  PARTICIPAÇÃO	  DA	  PESSOA	  COMO	  VOLUNTÁRIO	  (A)	  	  

	  

Eu,	   _____________________________________,	   CPF	   _________________,	   abaixo	  

assinado,	   após	   a	   leitura	   (ou	   a	   escuta	   da	   leitura)	   deste	   documento	   e	   de	   ter	   tido	   a	  

oportunidade	   de	   conversar	   e	   ter	   esclarecido	   as	   minhas	   dúvidas	   com	   o	   pesquisador	  

responsável,	   concordo	   em	   participar	   do	   estudo	   A	   NEUROERGONOMIA	   APLICADA	   NA	  

AVALIAÇÃO	   DE	   PRODUTOS	   DE	   CONSUMO:	   UM	   ESTUDO	   COM	   GARRAFAS	   PET,	   como	  

voluntário	  (a).	  Fui	  devidamente	  informado	  (a)	  e	  esclarecido	  (a)	  pelo(a)	  pesquisador	  (a)	  sobre	  

a	  pesquisa,	  os	  procedimentos	  nela	  envolvidos,	  assim	  como	  os	  possíveis	   riscos	  e	  benefícios	  

decorrentes	   de	   minha	   participação.	   Foi-‐me	   garantido	   que	   posso	   retirar	   o	   meu	  

consentimento	  a	  qualquer	  momento,	  sem	  que	  isto	  leve	  a	  qualquer	  penalidade.	  	  

	  

Recife,	  ___	  de	  	  _____	  de	  2015.	  
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Assinatura	  do	  participante:	  __________________________	  	  

	  

Presenciamos	   a	   solicitação	   de	   consentimento,	   esclarecimentos	   sobre	   a	   pesquisa	  

e	  o	  aceite	  do	  voluntário	  em	  participar.	  	  

	  

Nome:	   Nome:	  

Assinatura:	   Assinatura:	  

	  

	  

	  

	  

 


