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RESUMO 

 Nos dias atuais, em função das crises econômicas que o mundo atravessa, o homem que 
trabalha na indústria, é forçado a produzir sempre mais; consequentemente, a sua saúde e bem 
estar vêm sendo prejudicados, por causa dos constrangimentos impostos a eles, dando 
margem ao aparecimento de desconforto, dores e doenças.  
 A diversidade das necessidades em função das características do trabalho realizado na 
indústria, dificulta a especificação de mobiliário adequado para a mesma. 
 Tendo em vista a melhoria das condições de trabalho nas células de embalagem de uma 
indústria têxtil, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo baseado na Avaliação 
Ergonômica do Sistema Homem-Tarefa-Máquina (Moraes & Mont’Alvão, 2000), associada a 
outras ferramentas estatísticas qualitativas e quantitativas, para a adequação de uma amostra 
de assentos industriais disponíveis no mercado e propor recomendações para o design e 
seleção de assentos industriais de forma a contribuir para a redução dos custos humanos do 
trabalhador em função das tarefas demandadas. 
 Desta forma, este estudo permitiu descrever as necessidades e a percepção de uma 
amostra de usuárias que trabalham na tarefa de embalagem numa indústria têxtil. O resultado 
apresentou através dos critérios para avaliação ergonômica de cadeira de trabalho, um ranking 
dos assentos, demonstrando assim, a preferência de um assento em relação a outro. 
 



 vi 

ABSTRACT 

 In the current days, because of the economical crises lived by the world, the man that 
works in the industry, is forced to produce always more; consequently, his health and his well 
being has been impaired, because of the embarrassments imposed to them, which has 
provoted for discomfort emergence, pains and diseases.    
 The diversity of the needs in function of the characteristics of the work accomplished in 
the industry, makes difficult the specification of appropriate furniture for the same.   
 Taking into account the improvement of the work conditions in the cells of packing of a 
textile industry, this work has as objective accomplishes a study based on the Evaluation 
Ergonomic of the System Man-task-machine (Moraes & Mont’Alvão, 2000), associated to 
other qualitative and quantitative statistical tools, for the adaptation of a sample of available 
industrial seats in the market and to propose recommendations for the design and selection of 
industrial seats in way to contribute for the reduction of the worker's human costs in function 
of the demanded tasks.   
 This way, this study allowed to describe the needs and the perception of a sample of 
users that work in the packing task in a textile industry. The result presented through the 
criteria for ergonomic evaluation of work chair, a ranking of the seats, demonstrating like this, 
the preference of a seat in relation to other. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Hoje, no mundo contemporâneo, o homem urbano é forçado, pelo sistema de trabalho, a 

se manter sentado muitas horas durante o dia, o que o leva a sofrer inúmeros incômodos 

físicos. Qualquer postura assumida por tempo prolongado lhe traz prejuízos, porque natural ao 

homem é o movimento. 

 Na indústria, a especificação de mobiliário adequado é dificultada pela diversidade das 

necessidades em função das características do trabalho realizado e das preferências do 

usuário. A demanda por um assento industrial adequado já vem despertando o interesse dos 

trabalhadores de diversas empresas, principalmente para aqueles que atuam de pé durante toda 

a jornada de trabalho. 

 Normalmente, a carga de trabalho física e mental  para quem trabalha na indústria é 

grande. Por exemplo: a automatização faz com que o operador acompanhe o andamento do 

processo de fabricação e intervenha com rapidez no caso de acidente. Este tipo de tarefa 

ocasiona altos níveis de tensão para o homem. Os acidentes ou incidentes quando ocorrem 

acarretam sérios riscos para o sistema e para os próprios operadores. 

 Assim, de acordo com Moraes & Mont’Alvão (2000), as atividades implicadas no 

trabalho, seu ambiente físico e social, exercem sobre o trabalhador um certo número de 

constrangimentos, exigindo-lhe gastos de naturezas diversas: físico, mental, emocional, 

afetivo e acarretando, portanto, desgaste e custos para o indivíduo. Os custos humanos do 

trabalho - mortes, mutilações, lesões permanentes e temporárias, doenças e fadiga - são 

resultantes dos acidentes e incidentes, da carga de trabalho. A carga de trabalho, por sua vez, 

é conseqüência dos constrangimentos impostos ao operador durante a realização da tarefa. 

 Considerando a identificação dos parâmetros para a definição de assentos industriais, é 

necessário um estudo para a formulação de um constructo que possa indicar um tipo ou 

modelo de assento que leve em conta tanto os aspectos antropométricos e biomecânicos como 

também as necessidades estético-simbólicas conforme percebidas pelos usuários para reduzir 

os custos humanos na postura sentada. 

 Um trabalho bastante considerável realizado com assentos de trabalho no Brasil, foi 

feito pela equipe do Laboratório de Otimização de Produtos e Processos do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(LOPP/PPGEP/UFRGS) em 2000, realizando uma avaliação de assentos de trabalho em 

laboratório, oferecendo aos estudiosos e pesquisadores sobre assentos, um relatório 
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aprofundado sobre o assunto.  

 Este trabalho tem como objetivo um estudo baseado na Avaliação Ergonômica do 

Sistema Homem-Tarefa-Máquina associada a outras ferramentas tais como realizado no setor 

de embalagem de uma indústria têxtil com uma amostra de usuárias utilizando alguns assentos 

industriais disponíveis no mercado. Teve como objetivo descrever as necessidades e a 

percepção da amostra de usuárias através dos critérios para avaliação ergonômica de cadeira 

de trabalho. 

 Desta forma, este estudo permitiu realizar um ranking dos assentos, demonstrando 

assim, a preferência de um assento em relação a outro. 

 Também faz parte dos objetivos deste trabalho, contribuir para a aplicação dos 

conhecimentos fornecidos pela Ergonomia, realizando uma comparação do experimento das 

amostras realizado pela equipe da UFRGS feito no laboratório da Renner com o nosso feito 

nas células de  embalagem de uma indústria têxtil. 

 A Ergonomia apresenta-se aqui como delineadora do modus operandi da atividade 

projetual. Isto porque entendemos o produto “assento industrial” como parte de um posto de 

trabalho e, como tal, mantendo uma relação de causa e efeito entre os demais componentes do 

posto de trabalho, a prescrição da tarefa e as posturas assumidas. Explico-me: esta relação de 

causa e efeito é mantida na medida em que as exigências da tarefa, o contorno físico do 

produto e os demais componentes do posto de trabalho (causa) estabelecem respostas 

específicas que são as posturas assumidas pelo usuário (efeito) Soares (1998). 

 A Ergonomia é uma disciplina que tem por objetivo as comunicações entre homens e 

“máquinas”. O homem como usuário, consumidor, operador, trabalhador, contribui 

efetivamente para o projeto de equipamentos, produtos, estações de trabalho e sistemas que 

objetivam maximizar o conforto, a satisfação e o bem- estar, garantir a segurança e minimizar 

os custos humanos do trabalho e a carga física, psíquica e cognitiva do usuário. Assim sendo, 

consequentemente, resulta num segundo objetivo que é permitir ao homem utilizar da melhor 

maneira e por mais tempo possível suas experiências, habilidades e potencialidades (Moraes e 

Soares, 1989). Entendemos assim a Ergonomia como uma tecnologia de projeto direcionada 

às relações homem x máquina x trabalho x ambiente, utilizando-a, desta forma, como um 

instrumento de criação e aplicado à solução das questões práticas e concretas derivadas das 

atividades exercidas na postura sentada. 

 A Ergonomia do Produto, especificamente, analisa de maneira aprofundada os artefatos 

e seus efeitos na relação com o homem. Destarte, podem ser considerados como artefatos, 
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entre outros, as máquinas, os equipamentos, os mobiliários, os objetos e utensílios 

domésticos, os equipamentos urbanos e aqueles destinados ao lazer (Soares, 1988). Os 

mobiliários e equipamentos utilizados na indústria incluem-se, assim, no universo de 

intervenção da Ergonomia do Produto. 

 O presente trabalho está estruturado em duas partes: 

 PARTE 1 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PROBLEMA. 

 O capítulo 2, Características Anátomo-Fisiológicas do Corpo Humano, aborda os 

aspectos do corpo humano que interagem com a postura sentada, tais quais: a coluna 

vertebral; o sistema muscular; os tipos de músculos, seu trabalho e esforço; centro de 

gravidade e equilíbrio do corpo humano. 

 O capítulo 3, O Estudo da Postura Sentada, apresenta as posturas do corpo, faz uma 

relação da postura sentada com a postura de pé e a postura semi-sentada e aborda o efeitos 

possíveis da postura sentada. 

 O capítulo 4, Revisão da Literatura Sobre Assentos, apresenta a cadeira como parte de 

um posto de trabalho, seus aspectos dimensionais e os diversos tipos de assentos; como 

também, identifica o que existe hoje em termos de assentos industriais disponíveis no 

mercado, fazendo uma classificação dos mesmos e a partir daí, apresenta uma análise 

comparativa através da técnica da caixa morfológica.  

 O capítulo 5, Métodos de Avaliação de Assentos, apresenta os diversos métodos e 

técnicas de avaliação de assentos; como também, escolhe e justifica o método adequado para 

o estudo de campo a ser feito. 

 O capítulo 6, Avaliação Ergonômica do Sistema Homem-Tarefa-Máquina no Posto de 

Trabalho das Embaladeiras, apresenta um estudo de apreciação e diagnose do setor à luz da 

metodologia denominada Análise Ergonômica do Sistema Homem-Tarefa-Máquina (SHTM). 

 PARTE 2 - ESTUDO DE CAMPO. 

 O capítulo 7, Estudo de Campo e Análise dos Dados Obtidos do Posto de Trabalho das 

Embaladeiras, explicita  o experimento realizado através de uma amostra de usuárias que 

trabalham na tarefa de embalagem numa indústria têxtil. Descreve as necessidades e a 

percepção delas através dos critérios para avaliação ergonômica de cadeira de trabalho; como 

também, tabula e analisa os resultados do estudo de campo. 

 Finalmente, o capítulo 8, Recomendações e Conclusão, apresenta proposta de 

recomendações para o design e aquisição de assentos industriais; como também, traz os 

elementos de fecho do trabalho, além de apresentar  algumas perspectivas para o futuro. 
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PARTE 1 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PROBLEMA 

2 CARACTERÍSTICAS ANÁTOMO-FISIOLÓGICAS DO CORPO 

HUMANO 

2.1 A Coluna Vertebral 

 De acordo com Soares (1990a), a coluna vertebral tem a função de sustentação do 

homem bípede ereto e a de conciliadora de dois imperativos mecânicos contraditórios que 

são: a rigidez e a elasticidade.  

 De acordo com Viel & Esnault (2000), a  coluna vertebral é um suporte estável (viga 

homogênea). As deformações fazem a tensão da superfície da “coluna oca” variar (figura 2.1). 

O conceito de coluna oca segundo Viel & Esnault (op. cit. ) aplicado à coluna vertebral é que  

numa inflexão (modificação da forma original), a tensão da superfície é modificada com uma 

tensão acentuada posteriormente  e uma forte compressão na parte anterior. Na posição de 

lordose média usual, as tensões da superfície são semelhantes em torno de toda a coluna oca. 

Toda modificação de posição, que seja a lordose exagerada ou a retificação da lordose, resulta 

num aumento da tensão da superfície de um lado e num achatamento do outro. 

 

 Figura 2.1 - O conceito de “coluna oca” aplicado à coluna vertebral (Viel & Esnault, 2000). 

 Ainda de acordo com os autores, a coluna vertebral pode ser comparada mecanicamente 

a uma “coluna oca”, sendo o canal medular circundado por um conjunto de ossos, discos 

invertebrais e ligamentos. O esqueleto fibroso (discos e ligamentos) tem um papel importante 

no comportamento da coluna vertebral e ele não pode ser dissociado do esqueleto ósseo. Cada 

ligamento da coluna ósteo-disco-ligamentar possui seu coeficiente de extensibilidade 

específico que varia segundo a natureza do ligamento considerado (figura 2.2). 
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Figura 2.2 - Componentes da coluna ósteo-disco-ligamentar (Viel & Esnault, 2000). 

 A coluna vertebral deve ser sempre avaliada e compreendida para que seja capaz de 

enfrentar os esforços aos quais está sujeita durante as atividades do dia-a-dia. 

 De acordo com Kapandji (1980), a coluna vertebral pode ser comparada ao mastro de 

um navio (figura 2.3). A cintura escapular é suportada por este mastro. Os músculos 

(tensores), dispostos à maneira de cordames, fazem a ligação do mastro (coluna vertebral) à 

sua base de implantação (a pelve). Um outro sistema de cordames encontra-se disposto sobre 

a cintura escapular de forma que o grande eixo vertical e o pequeno eixo transversal formem 

um losango. A coluna vertebral permite, ao mesmo tempo, a sustentação e a flexibilidade do 

tronco; e seu comprimento pode atingir até dois quintos da altura total do corpo.  
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Figura 2.3 - Analogia entre a coluna vertebral e um mastro de navio (Kapandji, 1980). 

 De acordo com Soares (1990a), além da função de suporte e flexibilidade do tronco, a 

coluna tem o papel de protetor do eixo nervoso (protege a medula e seus envoltórios). 

 Lima (1984) afirma que a coluna vertebral é flexível, porque é composta de muitas 

partes ligeiramente móveis, as vértebras. Sua estabilidade depende, principalmente, de 

ligamentos e músculos. Certa estabilidade, entretanto, é proporcionada pela forma da coluna e 

suas partes constituintes. Da cabeça até a pelve a coluna suporta progressivamente mais peso. 

 A partir das ilustrações (figuras 2.4, 2.5 e 2.6), Moraes (1983) vemos que a coluna 

vertebral repousa sobre o sacro, e está ligada aos ossos do quadril firmemente, na altura das 

articulações sacro-ilíacas, e serve de apoio ao crânio. A coluna vertebral é composta por trinta 

e três vértebras: sete cervicais, localizadas no pescoço (figura 2.7 letra A); doze torácicas 

localizadas no tórax (figura 2.7 letra B); cinco lombares, localizadas na região lombar (figura 

2.7 letra C); cinco da região sacra, formam o sacro (figura 2.7 letra D) e quatro coccígeas, 

pouco desenvolvidas, que fundem-se para formar o cóccix (figura 2.7 letra E). 
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Figura 2.4 - Vista frontal do esqueleto e os ossos que o constitui (Moraes, 1983) 

1. Frontal 
2. Pariental 
3. Temporal 
4. Sutura naso-frontal 
5. Clavícula 
6. Acrômio 
7. Supra-esterno 
8. Meso-esterno 
9. Sub-esterno 
10. Tubérculo maior do úmero 
11. Úmero 
12. Rádio 
13. Cúbito ou Ulna 
14. Carpos 
15. Metacarpos 
16. Falanges 
17. Costelas 
18. Ílio 
19. Síntese púbica 
20. Trocanter maior 
21. Ísquio 
22. Tuberosidade isquiática 
23. Femur 
24. Rótula 
25. Tíbia 
26. Perônio ou fíbula 
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 Figura 2.5 - Vista lateral do esqueleto e os ossos que o constitui (Moraes, 1983) 

1. Pariental 
2. Occipital 
3. Vértebras cervicais 
4. Vértebras dorsais ou torácicas  
5. Vértebras lombares 
6. Costelas 
7. Sacro 
8. Cóccix 
9. Tarso 
10. Metatarso 
11. Falanges 
12. Calcâneo 
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Figura 2.6 - Vista posterior do esqueleto e os ossos que o constitui (Moraes, 1983) 

1. Pariental 
2. Occipital 
3. Sétima vértebra cervical 
4. Acrômio 
5. Úmero 
6. Trigono espinhal da escápula 
7. Borda vertebral da escápula 
8. Ângulo inferior da escápula 
9. Terceira vértebra lombar 
10. Quinta vértebra lombar 
11. Sacro 
12. Calcâneo 
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Figura 2.7- A coluna vertebral (Dor nas Costas, 2001)  

 De acordo com Lima (1984), distinguem-se na vértebra, um corpo e um arco (figura 

2.8), ambos limitando o forame ou orifício ventral que, pela superposição sucessiva das 

vértebras, constituem o canal ventral. Neste, por sua vez, se aloja a medula espinhal, por onde 

passam os nervos espinhais. 

 No arco existem, de cada lado, dois processos articulares chamados superior e inferior, e 

um processo lateral, que se denomina transverso. A porção posterior é denominada lâmina do 

arco vertebral. 

 Na união entre o corpo e o arco, encontra-se o pendúnculo ou pedículo do arco. De cada 

lado do pedículo há incisuras, superior e inferior, que delimitam os forames intervertebrais.  

 A coluna vertebral, quando vista por trás, tem uma forma retilínea; e, ao ser observada 

de perfil num plano sagital, apresenta-se em forma de um S alongado, assumindo uma postura 

parecida com a ilustrada na figura 2.7. 

 Porém, de acordo com Viel & Esnault (2000), nem todas as colunas vertebrais possuem 

os mesmos valores de curvatura e sua forma modela a forma do tronco como um todo. 

 Os tipos característicos de coluna vertebral foram descritos há mais de um século 

(figura 2.9) e a modificação tardia das curvaturas adquiridas da mesma durante a maturação é 

impossível. 
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Figura 2.8 - Vértebra torácica inferior - vista superior e vértebra torácica inferior- vista lateral esquerda (Lima, 

1984). 
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Figura 2.9 - As formas tradicionais descritas da coluna vertebral como um todo (Viel &Esnault, 2000).  

 Segundo Coury (1995),  a maior parte do peso do nosso corpo é transferida ao chão 

através de nossos pés. Nossos joelhos e quadril ficam quase ou completamente estendidos. 

 Na vista lateral do corpo, é possível notar as curvaturas normais da coluna vertebral, na 

parte inferior, os ossos da bacia (figura 2.10 - parte 1). Olhando a coluna de baixo para cima, 

a primeira curvatura que vemos é a lombar (figura 2.10 - parte 2), onde as vértebras estão 

dispostas em forma de arco com a concavidade para trás.  

 A seguir, estão as vértebras torácicas, que se alinham formando um arco ao contrário, 

isto é, concavidade voltada para a frente (figura 2.10 - parte 3). Essa disposição das vértebras 

recebe o nome de cifose (cifose torácica).  

 Na parte mais superior da coluna, na região do pescoço, estão as vértebras cervicais 

(figura 2.10- parte 4). Essas vértebras se dispõem formando um outro arco de concavidade 

para trás cuja curvatura é também chamada de lordose; mas, nesse caso, lordose cervical.  
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Figura 2.10 - Visão lateral do corpo (Coury, 1995).  

 De acordo com Soares (1990a), o comprometimento da coluna cervical , derivado de 

posturas inadequadas, pode vir a causar alterações na coluna do trabalhador ou operador de 

máquinas e equipamentos. A figura 2.11 apresenta uma coluna vertebral preservando as suas 

curvaturas naturais. A partir daí, vê-se que são três os principais problemas que a coluna 

poderá apresentar: 

a) A lordose acentuada, ou anormal, é um aumento da concavidade posterior da 

curvatura lombar ou cervical, acompanhada por uma inclinação da pelve para a 
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frente (figura 2.11 - letra B). 

b) A cifose é a curvatura da coluna vertebral, de convexidade posterior, formando uma 

saliência nas costas (figura 2.11 - letra C). Existe a cifose natural da coluna e a 

provocada por posturas incorretas, que pode se tornar acentuada chegando a ficar 

permanente dentro de um prazo curto de tempo. Isto se dá pelo fato do 

arredondamento das costas encurvar a cintura para frente, o que é parcialmente 

provocado, por sua vez, pelo esforço contínuo sobre a parte anterior das vértebras 

que, conseqüentemente, cedem baixando mais na frente que atrás. A cifose 

acentuada implica em prejuízo dos movimentos do coração e dos pulmões, além de 

dificultar a respiração mais profunda. Os hábitos posturais incorretos, profissionais, 

domésticos e escolares, são os causadores da cifose. 

c) A escoliose apresenta-se quando há um desvio lateral da coluna vertebral, ou seja, 

um desvio do eixo no plano frontal (figura 2.11-letra D), ao contrário da cifose e da 

lordose, que preservam o plano sagital. As suas causas são: má formação congênita 

e doenças ósseas, lesões nervosas, doenças musculares e distúrbios congênitos do 

metabolismo e os decorrentes de posturas viciosas. 

 

      

Figura 2.11 - Alterações na coluna devido a postura inadequada (Dor nas Costas, 2001).  

 Ainda segundo Soares (op. cit.), o formato curvo da coluna faz com que a sua 

resistência seja dez vezes superior a de uma coluna que fosse completamente retilínea e este 

formato protege o corpo dos choques decorrentes de várias atividades, tais como correr e 

pular, por exemplo. 

 Guarnecida por tecidos colagenosos que compõem os ligamentos, que sempre retornam 

aos seus comprimentos de origem, a coluna cervical encontra-se em posição ideal quando não 

apresenta deformação, isto é, quando as suas curvaturas originais são respeitadas. As 

A D B C 
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curvaturas da coluna vertebral são uma aquisição individual. Portanto, não há um modelo 

rígido de uma coluna vertebral ideal. 

2.2 Discos Intervertebrais 

 Entre cada corpo vertebral, encontra-se uma estrutura excepcionalmente importante da 

coluna lombar denominada disco intervertebral (figura 2.12): tem forma esferóide no sentido 

horizontal; é limitado nas faces superior e inferior pelos corpos ósseos vertebrais; constitui-se 

de dois elementos fundamentais: uma parte central, denominada núcleo polposo e uma parte 

periférica, que contém esse núcleo, chamada anel fibroso. 

 

Figura 2.12 - Disco intervertebral (Dor nas Costas, 2001) 

 Cabe ao núcleo polposo, receber a carga originada dos pesos dos segmentos corpóreos 

situados pela cinta dos membros superiores e pelo tronco. Tal carga, é distribuída sobre as 

fibras do anel fibroso. O núcleo polposo (np) comporta-se como um fluido. As pressões 

recebidas são transmitidas em todas as direções. Pela compressão, o disco se achata e o núcleo 

polposo expande o anel fibroso (af). 

 O disco é um sistema hidráulico: absorve choques e cargas, permite compressão 

transitória e, devido aos deslocamentos do líquido, dentro do continente elástico, permite 

movimentos. 

 O disco intervertebral funciona como um “amortecedor mecânico de choques” (figura 

2.13). O fluido amortece o choque de uma força compressiva que tenta aproximar as duas 

vértebras, mas mantém a separação dos dois corpos vertebrais. O movimento de uma vértebra 

sobre a outra é permitido pela propriedade que o fluido tem de deslocar-se, anterior ou 

posteriormente, dentro do seu continente elástico. 
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Figura 2.13 - (A) O disco intervertebral funciona como amortecedor de choques (B) Cargas excessivas podem 

produzir lombalgias (Finocchiaro et al, 1978).  

 Além de funcionar como amortecedor de cargas, segundo Lima (1984), o disco tem a 

função de ligamento contensor entre um e outro corpo vertebral. As fibras do anel fibroso 

fixam-se na circunferência dos corpos vertebrais, inferior e superior, e se entrecruzam 

densamente em sentido oblíquo. Com essa disposição, as fibras do anel fibroso mantém em 

posição um corpo vertebral sobre o outro (ligamento contensor). 

 Nos dias atuais, é comum encontrar pessoas que possuem doenças lesadoras dos discos 

intervertebrais, como a hérnia de disco. A hérnia de disco acontece quando o líquido viscoso 

que se encontra no interior dos discos, escapa através da ruptura da parede que o mantém. 

Desta forma, esta lombalgia é formada (figura 2.13 letra B) e ela provoca dores agudas ao 

longo do nervo elástico, distúrbios sensoriais e paralisia nas pernas. 

2.3 O Sistema Muscular 

 O movimento constante é natural ao homem, como também a qualquer animal vivo. As 

fibras musculares são as responsáveis pelos movimentos corporais e esforços físicos. Devido 

a sua habilidade de concentração, as fibras musculares podem mover o corpo parcial ou 

totalmente por exemplo: nos movimentos cardíacos, nos movimentos dos dedos de um 

digitador, etc. Então, vemos que os tecidos musculares devem estar aptos a contraírem-se, 

variando as contrações em velocidade, intensidade e magnitude. 

 De acordo com Soares (1990a), a diferença na estrutura dos tecidos musculares (forma, 

tamanho e conteúdo) estão relacionadas com as diferentes funções contráteis e o modo como 

são controlados. Alguns podem estar sob controle nervoso somático, outros pelo sistema 
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nervoso autônomo ou por hormônios circundantes. 

2.3.1 Tipos de Músculos 

2.3.1.1 Músculos Esqueléticos 

 Consistem de fibras filiformes alongadas, podendo ter até trinta centímetros de 

comprimento e são, cada um, na realidade, uma célula multinuclear muito longa: estão em 

ligação, na sua maioria, com as extremidades dos ossos fazendo com que, ao se contraírem, os 

ossos movam-se em suas articulações (figura 2.14). 

 

 

Figura 2.14 - Ligação dos músculos esqueléticos aos ossos (Macey, 1974).  

 O sistema músculo voluntário compreende aproximadamente, quatrocentos e trinta e 

quatro músculos esqueléticos, dos quais apenas setenta e cinco pares intervêm efetivamente 

na postura e movimentos gerais do corpo.  

 Assim, concluímos que os músculos esqueléticos são os responsáveis pelo movimento 

corporal e a manutenção da postura.  

 De acordo com Winkel & Mathiassen (1994), danos ao sistema músculo esquelético 

representam um dos maiores problemas relacionados ao trabalho contemporâneo. Geralmente 

são investigados, em epidemiologia ergonômica, os fatores físicos, psicossociais e 

individuais, como idade e sexo, sendo os últimos os mais estudados, mas de baixo valor 

preditivo. 

 De acordo com Gomes et al (2000), os fatores físicos que causam danos ao sistema 

músculo esquelético relacionados ao trabalho exercem seus efeitos através de forças físicas, 

mecânicas, originadas no corpo, isto é, carga física de trabalho. Carga física de trabalho, 
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exposição mecânica, pode ser expressa em termos de eventos biomecânicos ocorridos no 

corpo. 

 O estudo da ergonomia com abordagem epidemiológica tem sido descrito por autores de 

diversas áreas, como epidemiologia ergonômica. O campo de pesquisa da epidemiologia 

ergonômica tem crescido rapidamente no que se refere ao estudo das doenças do sistema 

músculo -esquelético e seus possíveis fatores de risco. 

 Silverstein (1994), salienta que disfunções do sistema músculo-esquelético são 

multifatoriais, o ambiente e o desempenho do trabalho contribuem significativamente, mas 

não são os únicos responsáveis. Características pessoais e problemas sócio-culturais também 

são fatores contribuintes. As mudanças em larga escala na tecnologia e na organização do 

trabalho verificadas na sociedade atual, vem afetando grande quantidade de trabalhadores, 

transformaram as disfunções no sistema músculo-esquelético; principalmente as dores nas 

costas , em epidemia. 

 Segundo Chaffin & Andersson (1984), a biomecânica ocupacional pode ser definida 

como a ciência que estuda as interações entre o trabalho e o homem, sob o ponto de vista dos 

movimentos músculo-esqueletais envolvidos, e as suas conseqüências  

 A biomecânica analisa basicamente a aplicação de forças e a questão das posturas 

corporais no trabalho. 

 Postos de trabalho inadequados como também alguns produtos provocam tensões 

musculares, dores e fadiga que, às vezes, podem ser resolvidas com providências simples, 

como o aumento ou redução da altura da mesa ou da cadeira. 

2.3.1.1.1 Trabalho Estático e Dinâmico 

 De acordo com Iida (1990), no interior dos músculos há vasos sanguíneos cujos 

diâmetros são da ordem de grandeza de um glóbulo vermelho (0,007 mm), chamados de vasos 

capilares. O sangue transporta oxigênio até os músculos e retira os subprodutos do 

metabolismo através dos capilares. A pressão sanguínea vai diminuindo a medida que vai se 

distanciando do coração. 

 Há aumento da pressão interna quando um músculo está contraído, pois há um 

estrangulamento dos capilares, fazendo com que o sangue deixe de circular nos músculos 

contraídos quando estes atingem sessenta por cento da contração máxima. Se a contração 

atingir apenas quinze a vinte por cento da força máxima do músculo, a circulação continua 

normalmente. 

 Segundo Iida (op. cit.), um músculo se fatiga rapidamente sem irrigação sanguínea, não 
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sendo possível mantê-lo contraído por mais de um ou dois minutos. Se, ao invés de manter o 

músculo contraído, ele for contraído e relaxado alternadamente, o próprio músculo funciona 

como uma bomba sanguínea, ativando a circulação nos capilares; isso faz aumentar o volume 

do sangue circulado em até vinte vezes, em relação à situação de repouso (figura 2.15). Isso 

significa dizer que o músculo passa a receber mais oxigênio, aumentando a sua resistência 

contra a fadiga.  

 Ainda de acordo com o autor, trabalho estático é aquele que exige contração contínua de 

alguns músculos, para manter uma determinada posição. Esta contração ocorre com os 

músculos dorsais e das pernas para manter a posição de pé; com os músculos dos ombros e do 

pescoço para manter a cabeça inclinada para frente; com os músculos da mão esquerda 

segurando uma peça para se martelar com a outra mão, etc. 

 

Figura 2.15 - O músculo opera em condições desfavoráveis de irrigação sanguínea durante o trabalho estático, 

com a demanda superando o suprimento, enquanto há equilíbrio entre a demanda e o suprimento durante o 

repouso e o trabalho dinâmico (Iida, 1990). 

 Assim, observa-se que o trabalho estático é altamente fatigante e, sempre que possível 

deve ser evitado. Quando não é possível ser evitado, deve-se pelo menos ser aliviado, 

permitindo mudanças de posturas, melhorando o posicionamento das peças ou providenciando 

apoio para as partes do corpo com o objetivo de reduzir as contrações estáticas dos músculos. 

Também devem ser concedidas pausas de curta duração mas com elevada freqüência, para 

permitir relaxamento muscular e alívio da fadiga. 

 Trabalho dinâmico é aquele que permite relaxamento alternado e contrações dos 

músculos, como caminhar, girar um volante, serrar, etc. 
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2.3.1.2 Músculos Cardíacos 

 De acordo com Soares (1990a), são músculos de contração involuntária, são os maiores 

componentes do coração e responsáveis, através de sua contração alternada com o 

relaxamento, pelo bombeamento do sangue; suas células são muito mais curtas que as do 

músculo esquelético.  

2.3.1.3 Músculos Lisos 

 De acordo com Soares (1990a), como os músculos são responsáveis pelo movimento 

corporal e a manutenção da postura, os músculos lisos são os que possuem particular interesse 

ao nosso trabalho.  

 Os músculos lisos, não se encontram sob o controle da vontade, constituem a parede das 

vísceras ocas (como o estômago e a bexiga) e as paredes de diversos sistemas tubulares (como 

o sistema circulatório, o tubo digestivo e os órgãos reprodutores); são mais estreitos que os 

outros dois tipos e participam de atividades que exigem contrações lentas e prolongadas.  

2.4 Centro de Gravidade e Equilíbrio do Corpo Humano 

O centro de gravidade (CG) do corpo é o ponto no qual se pode considerar concentrado 

o seu peso. 

 Segundo Soares (1990a), a força de gravidade possui característica de ser aplicada 

constantemente, sem interrupção, numa única direção - ao centro da terra - e atuar sobre cada 

uma das partículas do nosso corpo e de outros objetos. 

 O estudo do CG é de grande importância para determinar a estabilidade e a aceleração 

angular de equipamentos ocupados ou operados por pessoas em diversas atividades posturais, 

como é o caso do operário que trabalha na indústria, especificamente, nas linhas de montagem 

e/ou no laboratório e no projeto desses assentos. 

 O centro de gravidade de um objeto simétrico, com o corpo rígido e densidade 

uniforme, coincide com o seu centro geométrico, no entanto, no caso de um objeto 

assimétrico, não rígido e densidade heterogênea, como o corpo humano, torna-se mais difícil 

de ser estabelecido. Na realidade, o centro de gravidade varia de acordo com a posição do 

corpo e de suas extremidades (figura 2.16). 
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Figura 2.16 - Alterações do CG  de acordo com as posturas assumidas (Woodson & Conover, 1978). 

 O centro de gravidade de um objeto pode encontrar-se fora de sua estrutura ou dimensão 

física, como por exemplo numa aliança, onde o centro de gravidade está situado no centro do 

espaço, dentro do anel; em um indivíduo em posição fetal, com o corpo curvo  os braços 

abraçando as pernas, ou mesmo numa posição sentada, o CG se desloca para fora se situando 

um pouco a frente do abdômen.  

 Ao ser observado um indivíduo adulto, do sexo masculino, numa posição ereta, com os 

braços estendidos ao longo do corpo, o centro de gravidade é, aproximadamente cinqüenta e 

um a cinqüenta e sete por cento do total de sua altura, a partir do solo. Na mulher adulta, é um 

pouco mais baixo, sendo aproximadamente cinqüenta e cinco por cento dessa altura, variando, 

tanto para o homem como para a mulher, de acordo com a constituição física de cada um. Já 

nos segmentos de um corpo, o CG é, aproximadamente, 4/7 da distância sobre os seus 

extremos distais. 

 Quanto as crianças, divido ao tamanho desproporcional da cabeça e do tórax, além de 

possuírem pernas relativamente curtas, o centro de gravidade apresenta-se mais alto do que o 

dos adultos. Quanto mais jovem a criança, mais alto será o seu centro de gravidade e, 

conseqüentemente, a sua falta de estabilidade. Além das crianças, este fenômeno também 

pode se observado nos adolescentes. 
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3 ESTUDO DA POSTURA SENTADA 

3.1 Posturas do Corpo 

 A postura pode ser considerada como a manutenção dos segmentos corporais no espaço. 

Neste caso, consideram-se apenas os mecanismos fundamentais e necessários para agir contra 

a gravidade: características biomecânicas do corpo humano, informações externas e 

proprioceptivas (musculares, articulares, labirínticas, visuais e auditivas), estruturas nervosas 

de integração e de comando dos músculos antigravitacionais e a atividades destes músculos 

(Moraes & Mont’Alvão, 2000). Em cada postura adotada nas mais diversas atividades estão 

envolvidos esforços musculares para manter a posição relativa de partes do corpo que se 

distribuem como demonstrado na tabela 3.1. Essas faixas de variação são justificadas pelas 

diferenças do tipo físico e do sexo (Iida, 2000). 

Tabela 3.1 - Percentual de peso das diversas partes do corpo (Iida, 1990). 

Parte do corpo % do peso total 
Cabeça 6 a 8 % 
Tronco 40 a 46 % 
Membros superiores 11 a 14 % 
Membros Inferiores 33 a 40 % 

 

 Segundo Iida (2000), trabalhando ou repousando, o corpo assume três posturas básicas: 

as posições deitada, sentada e de pé. Vejamos as características de cada uma delas: 

• Posição deitada - Na posição deitada não há concentração de tensão em nenhuma parte do 

corpo. O sangue flui livremente para todas as partes, contribuindo para eliminar os 

resíduos do metabolismo e as toxinas dos músculos, provocadores da fadiga. O consumo 

energético assume o valor mínimo, aproximando-se do metabolismo basal. É, portanto, a 

postura mais recomendada para repouso e recuperação da fadiga. Em alguns casos, a 

posição horizontal é assumida para realizar algum trabalho, como de manutenção de 

automóveis. Nesse caso, como a cabeça (4 a 5 kg) geralmente fica sem apoio, a posição 

pode se tornar extremamente fatigante, sobretudo para a musculatura do pescoço. 

• Posição Sentada - A posição sentada exige atividade muscular do dorso e do ventre para 

manter esta posição. Praticamente todo o peso do corpo é suportado pela pele que cobre o 

osso ísquio, nas nádegas. O consumo de energia é de 3 a 10% maior em relação à posição 
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horizontal. A postura ligeiramente inclinada para frente é mais natural e menos fatigante 

que aquela ereta. O assento deve permitir mudanças freqüentes de postura, para retardar o 

aparecimento da fadiga. 

• Posição de pé - A posição parada, em pé, é altamente fatigante porque exige muito 

trabalho estático da musculatura envolvida para manter essa posição. As contrações 

mantidas comprimem as arteríolas, dificultando o fluxo sanguíneo arterial para os 

músculos em atividade e o retorno venoso para o coração direito. O fluxo sanguíneo é 

mantido graças à elevação exagerada da pressão arterial e do débito cardíaco. Há aumento 

consideravelmente maior da pressão arterial diastólica e substancialmente menor da 

freqüência cardíaca do que o observado durante o exercício dinâmico (Alfiere e Duarte, 

1993). As pessoas que executam trabalho dinâmico em pé, geralmente apresentam menos 

fadiga que aquelas que permanecem estáticas ou com pouca movimentação. 

 A posição sentada, em relação à posição de pé, apresenta ainda a vantagem de liberar os 

braços e pés para tarefas produtivas, permitindo grande mobilidade desses membros e, além 

disso, tem um ponto de referência relativamente fixo no assento. Na posição em pé, além da 

dificuldade de usar os próprios pés para o trabalho, freqüentemente necessita-se também do 

apoio das mãos e braços para manter a postura e fica mais difícil manter um ponto de 

referência.  

 Inclinação da cabeça para frente - Muitas vezes é necessário inclinar a cabeça para 

frente para se ter uma melhor visão, como nos casos de pequenas montagens, inspeção de 

peças com pequenos defeitos ou leitura difícil. Essas necessidades geralmente ocorrem 

quando: (1) o assento é muito alto; (2) a mesa é muito baixa; (3) a cadeira está longe do 

trabalho que deve ser fixado visualmente ou (4) há uma necessidade específica, como no caso 

do microscópio. Essa postura provoca fadiga rápida nos músculos do pescoço e do ombro, 

devido, principalmente, ao momento (no sentido da Física) provocado pela cabeça, que tem 

um peso relativamente elevado (4 a 5 Kg). 

 Muitas vezes, projetos inadequados de máquinas, assentos ou bancadas de trabalho, 

obrigam o trabalhador a adotar posturas inadequadas. Se estas forem mantidas por um longo 

tempo, podem provocar fortes dores localizadas naquele conjunto de músculos solicitados na 

conservação 

 As dores no pescoço começam a aparecer quando a inclinação da cabeça, em relação à 

vertical, for maior que 30°. Nesse caso, deve-se tomar providências para restabelecer a 

postura vertical da cabeça, de preferência com até 20° de inclinação, fazendo-se ajustes na 
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altura da cadeira, mesa ou localização da peça. Se isso não for possível, o trabalho deve ser 

programado de modo que a cabeça seja inclinada durante o menor tempo possível e seja 

intercalado com pausas para relaxamento, com a cabeça voltando à sua posição vertical. 

 Segundo Dul & Weerdmeester (1998), as tarefas que requerem um acompanhamento 

visual contínuo como no controle de qualidade, devem ser feitas em superfície inclinada; pois, 

desta forma, aproxima o trabalho dos olhos. Para leitura, o autor recomenda uma inclinação 

de 45º (figura 3.1). E para escrever, recomenda-se uma inclinação de 15º (figura 3.2). 

 

Figura 3.1 - Inclinação da superfície de trabalho para tarefas que exigem acompanhamento visual. (Dul & 

Weerdmeester, 1998). 

 

Figura 3.2 - Inclinação da superfície de trabalho para  tarefas manuais. (Dul & Weerdmeester, 1998). 

 As posturas inadequadas exigem maiores forças internas para a execução de tarefa. Uma 

"boa" postura é aquela em que as articulações estão na posição neutra: o centro de gravidade 

das partes do corpo envolvidas na execução da tarefa está alinhado verticalmente, passando o 

mais próximo possível dos eixos de giro gerados pelas articulações. Isto gera menor 

momento, e, portanto menos esforços. Por isso, busca-se sempre manter o corpo em situação 

neutra (Guimarães, 2000a). 

 Em qualquer situação, o ideal é que nenhuma postura ou movimento seja mantido por 

longo período. Posturas prolongadas e movimentos repetitivos são fatigantes e, a longo prazo, 

podem levar a lesões nos músculos e articulações. Este problema pode ser prevenido com 

alternação de tarefas. Se a tarefa não puder ser enriquecida, é necessário alternar as posturas 

assumidas na execução do trabalho. Se o trabalho é efetuado de pé, parado, é importante 
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alternar com a posição sentada. Se o trabalho é efetuado sentado, é importante alternar com a 

posição de pé, ou andando como afirmam Guimarães (2000a) e Soares (2001). 

3.2 Por que as Pessoas Sentam? 

 As posturas adotadas pelo homem são assumidas de acordo com as suas necessidades 

específicas tais  quais sentar para descansar, deitar para dormir ou suspender o braço para 

alcançar algo. Segundo Lima (1984), natural ao homem é o movimento, sendo assim, 

qualquer postura assumida por muito tempo lhe traz prejuízos. 

 Na vida moderna, o homem urbano é forçado, pelo sistema de trabalho a se manter 

sentado muitas horas durante o dia; de acordo com Iida (1990), muitas pessoas chegam a 

passar mais de 20 horas por dia nas posições deitada e sentada. Diz-se até que a espécie 

humana, homo sapiens, já deixou de ser um animal ereto, homo erectus, para se transformar 

no animal sentado, homo sedens. 

 É muito comum a maior parte das pessoas sentir algum tipo de desconforto nas costas 

ao chegarem à adolescência. Uma das causas destas patologias, de acordo com Soares 

(1990a), é decorrente de mobiliários incorretamente projetados. 

 Daí, de acordo com Iida (1990), se justifica o grande interesse que o problema do 

assento tem despertado entre os pesquisadores em ergonomia. Análises sobre posturas são 

encontradas desde 1743, quando Andry, o “pai” dos ortopedistas, fez diversas recomendações 

para corrigir más posturas, na sua obra Orthopedia. Essas más posturas causam fadiga, dores 

lombares e cãimbras que, se não forem corrigidas, podem provocar anormalidades 

permanentes na coluna. 

 A posição sentada pode ser definida como uma posição onde o peso do corpo é 

apoiado por uma área onde se situam as tuberosidades esquiais e os tecidos macios 

circundantes, além de transferir uma proporção do peso do corpo para o solo, encosto e 

superfície de apoio para os braços, dependendo do tipo de cadeira utilizada e da postura 

assumida. 

 Portanto, sentar não é uma atividade completamente estática, se levarmos em conta as 

posturas assumidas na posição sentada juntamente com atividade muscular envolvida. 

Podemos verificar que há trabalho interno em diversos componentes musculares, por auxiliar 

na manutenção da postura demandada pelo grupo específico de músculos. Mas, de acordo 

com Lima (1984),  as pessoas sentam porque elas sentem que sentar é menos  cansativo do que 

estar de pé. 



Capítulo 3 Estudo da Postura Sentada 

 

 29 

3.3 Relação da Postura Sentada com a Postura de Pé e a Postura Semi-

Sentada 

 Há estações de trabalho que não permitem ao operador a mudança da posição de pé para 

a sentada e vice-versa, e os operadores que trabalham nesta estação podem sofrer com o 

aparecimento de lombalgias, dores no pescoço, braços, pernas e pés. 

 De acordo com a Norma Regulamentadora 17 (NR-17) que fala sobre Ergonomia, as 

atividades profissionais em que os trabalhos devam ser realizados de pé, deverão ser 

colocados assentos em locais que possam ser utilizados durante as pausas. 

 Em uma estação de trabalho, sabemos que o operador não trabalha o tempo todo apenas 

em pé como também o tempo todo sentado. O desgaste físico do operador é compensado pela 

alternância da postura de pé com a sentada. Por isso, as estações de trabalho que exigem dos 

operadores uma postura semi-sentada têm sido alvo de estudo nos últimos anos pela 

ergonomia. 

 De acordo com Stegemann (apud Mont’Alvão, 1994), um trabalhador e seu posto 

constituem uma unidade funcional que só atuam num contexto quando há uma adaptação 

recíproca entre o trabalhador e a tarefa que lhe cabe realizar. Para um entrosamento realmente 

satisfatório é preciso levar em consideração um grande número de fundamentos fisiológicos. 

 Na posição sentada, o corpo entra em contato com o assento, praticamente só através 

de sua estrutura óssea. Esse contato é feito por dois ossos de forma arredondada, situados na 

bacia, chamadas de tuberosidades isquiáticas, que se assemelham a uma pirâmide invertida, 

quando vistos de perfil. As tuberosidades são cobertas apenas por uma fina camada de tecido 

muscular e uma pele grossa, adequada para suportar grandes pressões. Em apenas 25 cm2 de 

superfície da pele sob essas tuberosidades concentram-se 75% do peso total do corpo sentado. 

 Um estudo conduzido por Rebiffé (1976) é mostrado na  figura 3.3, a qual apresenta a 

distribuição do peso do corpo num assento de motorista e observa-se que as pressões mais 

fortes estão a altura das tuberosidades isquiais (90 gramas/centímetro quadrado) e que vai 

diminuindo, progressivamente, à medida que se aproxima da periferia (10 gramas/ centímetro 

quadrado). 
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Figura 3.3 - Distribuição do peso sobre as nádegas, em gramas/centímetros quadrados (Rebiffé, 1976). 

 A postura de trabalho sentada apresenta algumas vantagens sobre a postura de trabalho 

em pé, são elas: 

• menor atividade muscular para manter a postura; 

• requer menor carga sobre o joelho; 

• alto grau de estabilidade e equilíbrio do corpo; 

• permite longos períodos de trabalho; 

• apresenta-se como uma melhor postura quando há necessidade de uso de ambos os 

pés para controles; 

• controles pediais precisos; 

• grande aplicação de força ou movimentação de controles pediais; 

• Diminui a pressão intravascular nas extremidades inferiores, uma condição 

considerada crítica para as mulheres. 

 Desvantagens da posição sentada com relação a posição de pé: 

• os músculos abdominais afrouxam; 

• a espinha se curva; 
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• dificulta as funções de alguns órgãos internos, especialmente os que se relacionam 

com a digestão e a respiração; 

• impõe um esforço nas principais áreas de suporte do corpo e, nas nádegas, os 

efeitos de grande pressão podem evoluir do desconforto até a de dor intolerável. 

 O autor Van Cott (apud Mont’Alvão, 1994), sugere a posição de pé para os seguintes 

casos: 

• para mobilidade de alcances e controles de displays e monitores; 

• quando não são necessários controles manuais precisos; 

• quando é impossível oferecer ao operador sentado um espaço para as pernas; 

• para um painel de controle grande com acessos visuais a sua volta; 

• quando controles pediais não são necessários, além de vá/não vá, ou liga/desliga. 

 Ainda segundo o autor, a combinação das estações de pé e sentada é recomendada para 

os seguintes casos: 

• quando o operador pode estar envolvido em dois tipos de tarefas: uma que requeira 

a operação sentada, e outra de pé; 

• quando o operador pode precisar da estabilidade da operação sentada para controle 

preciso de ações e da mobilidade de uma estação de pé para monitoramento de um 

painel de controle grande; 

• quando o operador precisa trabalhar durante longos períodos de tempo e pode se 

beneficiar alterando entre ficar de pé e sentar para diminuir a fadiga muscular. 

 Agora que já sabemos das vantagens e desvantagens da postura sentada em relação com 

a postura de pé, pode-se concluir que não existe a “boa postura”; pois ainda de acordo 

Mont’Alvão (op. cit.), as mudanças de postura são uma forma de usar o corpo com um 

sistema de alavancas, que realiza o balanceamento do peso da cabeça com o tronco. Portanto, 

é de grande importância o estudo da mudança postural para o conforto postural. 

 É inconveniente determinar uma postura sentada como sendo a melhor para a coluna. 

Iida (1990) afirma que não existe um tipo ideal de assento para todas as ocasiões, mas aquele 

mais adequado para cada tipo de tarefa. Daí podemos dizer que não existe um postura ideal 

para todas as ocasiões.  

 A partir de Mont’Alvão (op. cit.), Moraes (1986) e Soares (1990), apresentam a relação 

entre problemas interfaciais, posturas assumidas e prejuízos músculo-esqueléticos. Esta 

relação, principalmente para a posição os pés, considerando a altura da superfície de trabalho, 

aparece na tabela 3.2, a seguir. 
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Tabela 3.2 - Posturas e problemas músculo-esqueléticos (Moraes, 1996 e Soares 1990 apud  Mont’Alvão, 1994). 

POSTURAS ÁREAS DE RISCO DE DORES E DOENÇAS 
• de pé, sem se movimentar • pés e pernas (varizes), região lombar 
• sentado ereto, sem apoio para as 

costas 
• músculos extensor das costas 

• sentado, sem apoio lombar • região lombar 
• sentado, sem um bom descanso 

para os pés a uma altura correta  
• joelhos, pés e região lombar 

• sentado, com os cotovelos 
apoiados em superfície de 
trabalho muito alta 

• trapézio, rombóide e musculatura eretora 
escapular 

• sentado, em assento muito alto • joelho, pescoço, região lombar, pés e “batata 
da perna” (panturrilha) 

• sentado, em assento muito baixo • ombros e pescoço 
• braços estendidos • ombros, escápulos superiores e braços 

(possivelmente, periartrite dos ombros) 
• tronco se inclinando para frente, 

posição parada 
• região lombar. Músculos da espinha eretora, 

deterioração dos discos invertebrais da região 
lombar 

• qualquer posição paralisada • musculatura envolvida 
• manutenção de qualquer junta em 

sua posição extrema 
• a junta envolvida 

 

 O layout da estação de trabalho deve ser determinado pela tarefa ali desenvolvida; 

então, o layout de uma estação de trabalho de pé/sentada é geralmente mais desejável que 

somente uma estação só de pé ou só sentada, porque ajuda a reduzir a fadiga muscular 

resultante do esforço prolongado em uma só posição, já que o operador pode mudar sua 

postura à vontade.  

 Para determinar a área de trabalho de um operador na posição semi-sentada, devem ser 

considerados os eixos vertical e horizontal para os operadores tanto homem como mulher, os 

percentis extremos e as variáveis antropométricas pertinentes ao seu desenvolvimento. 

 Ainda sobre a posição semi-sentada, Oliveira e Couto (apud Mont’Alvão, 1994), 

realizaram um estudo sobre esta posição e desenvolveram um assento para a mesma. Fizeram 

ainda uma entrevista com os operadores dos aspectos positivos e negativos do banco e 

eletromiografia para medir a fadiga dos trabalhadores. A partir deste estudo pôde-se concluir 

que: este banco (assento) apresentava desvantagens como: 

• não melhorava a visão de trabalho; 

• não apresentou redução de distúrbios como: dor nas pernas, dor na região lombar. 

 



Capítulo 3 Estudo da Postura Sentada 

 

 33 

 Na tabela 3.3, podemos observar os onze itens analisados que relacionam com o 

desenvolvimento da tarefa. Desta forma, comparam-se os valores obtidos com o uso do banco 

desenvolvido, com situação atual. 

Tabela 3.3 - Itens analisados com seus respectivos valores (Mont’Alvão,1994). 

ITENS ANALISADOS VALORES DE MELHORA 
Fator 1 – Cansaço 66,67% 
Fator 2 – Concentração 50% 
Fator 3 – Nervosismo não houve melhora 
Fator 4 – Produtividade 66,68% 
Fator 5 – Visão não houve melhora 
Fator 6 – Dor músculo pescoço e ombro não houve melhora 
Fator 7 – Dor costas 50% 
Fator 8 – Dor região lombar não houve melhora 
Fator 9 – Dor coxas 66,67% 
Fator 10 – Dor pernas não houve melhora 
Fator 11 – Dor nos pés 66,67% 

 

 Os assentos devem proporcionar firmeza e estabilidade para o operador, porém devem 

ser flexíveis para que permita ajuste de altura e ângulo. 

 Ainda vale ressaltar para esta posição semi-sentada que o assento seja colocado em um 

local que o operador possa optar em sentar ou não para desenvolver a sua tarefa; e, para tornar 

esta posto de trabalho ainda mais eficaz, pode-se adequá-lo colocando-se apoio para os 

cotovelos e punhos. Mont’Alvão (1994) ressalta que  é importante que estes assentos possam 

ser removidos quando não forem utilizados e que sejam assentos temporários para serem 

utilizados durante pequenas paradas.  

 Segundo Mont’Alvão (op. cit.), pode-se tomar como exemplo de uma estação de 

trabalho em pé/sentada, o trabalho de inspeção de garrafas. Durante o ofício, os operadores se 

queixam de dores nos braços e nos ombros, que estão associados com a manipulação das 

garrafas; porém, eles podem optar por trabalhar em pé ou sentados. A figura 3.4 apresenta um 

posto de trabalho propício a adoção da postura de pé/sentada. 
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Figura 3.4 - Estação de trabalho de inspeção de garrafas (Eastman Kodak Company apud Mont’Alvão, 1994). 

3.4 Efeitos Possíveis da Postura Sentada 

 De acordo com Soares (1990a), a posição sentada tem sido estudada partindo-se do 

comportamento de diversos parâmetros fisiológicos ou neuro-fisiológicos, como a circulação 

sangüínea, as pressões sobre os seguimentos corporais, com a finalidade de poder ser 

definida, sob a ótica da fisiologia, como correta ou não.  

 Segundo Viel e Esnault (2000), o modo de vida atual impõe que passamos grande parte 

do dia sentados, em razão de nos deslocarmos em automóveis, de mantermos a posição 

sentada frente a uma escrivaninha ou a um computador, quando fazemos as refeições e 

também uma grande parte do tempo de lazer. Portanto, a posição sentada é a posição mais 

freqüentemente adotada pela maioria das pessoas nas atividades profissionais, domésticas e 

no lazer. Dessa forma, é importante considerar como ficamos sentados, que tipo de cadeiras 

utilizamos e o que podemos fazer para prevenir a dor nas costas. 

3.4.1 Efeitos Possíveis da Postura Sentada para a Coluna Vertebral 

 Viel e Esnault (op. cit.) afirmam que a postura sentada foi identificada como um fator 

de risco para coluna vertebral e isto fez com que alguns terapeutas alertassem para aconselhar 

a seus pacientes para a necessidade de controlar o período de marcha e de repouso entre as 

obrigações de se sentar. 

 A medicina ainda não oferece um tratamento convincente para tratar a lombalgia e a 

cervicalgia; por esta razão, saber proteger o tronco é fundamental.  

 Segundo Chaffin & Andersson (1984), algumas mudanças básicas ocorrem no nosso 

corpo quando sentamos (veja a figura 3.5):  
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• a articulação do quadril fica dobrada (ver figura 1 da figura 3.5); 

• os ossos da bacia “rodam” (veja figura 2 da figura 3.5); isto é as pontas dos ossos que 

estavam voltadas para trás passam a “aponta” para baixo; 

• a parte inferior da coluna, a lordose lombar, é “esticada”, sofrendo uma diminuição ou 

eliminação de sua curvatura (veja figura 3 da figura 3.5); ou seja, a curvatura lombar 

tende a se tonar reta ou chega mesmo a se inverter na postura sentada; 

• parte do peso do corpo é descarregada através de duas pontas dos ossos da bacia, as 

tuberosidades isquiais (veja letra “e” da figura 2 da figura 3.5). 

 

Figura 3.5 - Mudanças que ocorrem na coluna e nos ossos da bacia quando passamos da postura em pé para a 

sentada (Coury, 1995).  

 A coluna lombar sofre mudança quando sentamos (figura 3.6); quando estamos de pé, a 

parte baixa da coluna é um arco voltado para trás (veja letra “a” da figura 3.6); quando 

estamos sentados, a parte baixa da coluna chega mesmo a se inverter (veja letra “b” da figura 

3.6) para frente. 
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Figura 3.6 - Mudanças na coluna lombar quando sentamos (Coury, 1995). 

 Desta forma, o espaço existente na parte da frente das vértebras diminui e o espaço de 

trás aumenta, ou seja, o núcleo que estava no centro do disco (veja letra “c”da figura 3.6), seja 

empurrado para trás (veja letra “d”da figura 3.6) quando sentamos. 

 De acordo com Coury (1995), uma primeira conseqüência importante da postura 

sentada é o aumento da pressão dentro do disco invertebral que é consideravelmente maior 

que na postura em pé.  

 Pesquisas desenvolvidas por Chaffin & Andersson (1984) afirmam que a pressão nos 

discos é consideravelmente menor na postura em pé ereta do que na postura sentada ereta sem 

apoio (figura 3.7). Dentre as posturas sentadas, a pressão mais alta é apresentada na postura 

sentada anterior, enquanto que se observa uma menor pressão dos discos na postura sentada 

ereta. O aumento da pressão, em certas posturas, conclui os autores, é devido ao aumento da 

carga do tronco quando a pelve é girada para trás e a espinha lombar e o torso são girados 

para a frente e a deformação dos discos que é causada pelo achatamento da espinha lombar. 
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Figura 3.7 - Medição das pressões nos discos nas posturas em pé e sentada.(Chaffin e Andersson, 1984). 

 Noutro estudo, realizado junto a trabalhadores de escritório, Chaffin & Andersson (op. 

cit.) constataram a redução da pressão dos discos nas atividades de escrever em comparação 

com outras atividades (figura 3.8). Segundo os autores, isto pode ser explicado uma vez que 

os braços podem ser apoiados pela superfície de trabalho. Em outras situações nas quais os 

braços não se encontram apoiados, em atividades como datilografar ou suspender o telefone, 

ocorrerá uma carga externa maior imposta sobre a coluna o que, consequentemente, irá 

aumentar a pressão sobre os discos. 
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Figura 3.8 - Medição da pressão dos discos em uma cadeira de escritório durante atividades de trabalho 

simuladas (Chaffin e Andersson,1984). 

 A segunda conseqüência importante da postura sentada para a parte baixa da coluna é 

que os ligamentos, pequenas articulações e nervos que saem da medula (figura 3.9), com o 

achatamento do arco lombar, são esticados; como estas estruturas são muito sensíveis, com o 

passar do tempo, pode aparecer dor na região lombar. 

 

Figura 3.9 - Alongamento das estruturas que ficam atrás da coluna lombar (Coury, 1995). 

 A terceira conseqüência importante da postura sentada é quando o núcleo é empurrado 

para trás, pressionando a parte de trás do disco, fazendo enfraquecer as paredes do disco e 
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facilitando o aparecimento de pequenas rachaduras; aumentando as chances de ocorrer uma 

hérnia de disco.  

 De acordo com Gomes (2001), o problema de dor nas costas na população e em 

trabalhadores tem preocupado pesquisadores de vários países. Como os fatores de riscos são 

múltiplos, desde os fatores individuais aos do ambiente, os estudos  para determiná-los, avaliá-

los e minimizá-los abrangem várias áreas profissionais. 

 Ainda segundo os autores, os fatores de riscos para dores nas costas incluem (i) fatores 

individuais como: idade, sexo, peso, altura, índice de massa corporal, raça, tabagismo, 

consumo de álcool, educação, atividade física e fatores ligados ao trabalho, cirurgia recente, 

gravidez, doenças ginecológicas e fraturas; força muscular, mobilidade das costas, (ii) fatores 

genéticos / posturais / estruturais; treinamento / experiência; (iii) fatores psicológicos; fatores 

físicos (estudados nos anos 80) e (iv) fatores psicossociais. 

3.4.2  Efeitos Possíveis da Postura Sentada para o Pescoço 

 Há basicamente duas mudanças na posição do pescoço quando estamos trabalhando 

sentado (figura 3.10); quando o pescoço assume uma posição parecida quando estamos em pé 

(veja a letra “a” da figura 3.10); e quando o pescoço dobra-se para frente para que possamos 

olhar o trabalho (veja a letra “b” da figura 3.10). 

 

Figura 3.10 - Mudanças na posição do pescoço na postura sentada (Coury, 1995). 

 Na postura sentada, o pescoço se movimenta pouco, principalmente quando ele está 

muito curvo, inclinado para uma lateral ou rodado. E, quanto mais curvo estiver o pescoço, 

maior será a queixa de desconforto. 

 Sabemos que os músculos precisam trabalhar continuamente para manter a cabeça e o 

pescoço estáveis. O trabalho muscular prolongado e estático onera muito o músculo; porque 

durante a contração muscular, a pressão dentro do músculo comprime os vasos, fazendo 

diminuir a circulação. Se, depois de uma contração, o músculo puder relaxar pelo mesmo 
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tempo que durou a contração, cria -se uma condição ideal de trabalho e repouso. O músculo 

relaxa durante o descanso e o sangue volta a circular “alimentado” e oxigenando a regiã o. 

 Segundo Coury (1995), na figura 3.11 pode-se ver um outro hábito comum de trabalho 

que reúne postura estática inadequada do pescoço e ombro. Esta postura ocorre  quando 

atendemos ao telefone e, ao mesmo tempo, tomamos nota de algo. Para realizar as duas 

atividades, precisamos manter o ombro elevado e o pescoço muito inclinado, prejudicando 

assim as duas regiões. Uma resolução para este caso, seria o telefone possuir dispositivo viva-

voz e, alternativamente, prender o papel em uma prancheta, ficando com uma das mãos livre  

para segurar corretamente o fone e outra para anotar. 

 

Figura 3.11 - Postura inadequada de pescoço e ombro ao atender telefone e fazer anotações (Coury, 1995). 

3.4.3  Efeitos Possíveis da Postura Sentada para as Pernas. 

 Na posição sentada, os pés devem estar firmemente apoiados sobre o solo ou em outro 

tipo de apoio para evitar compressão na parte posterior da coxa; isto porque quando sentamos 

os movimentos de nossas pernas diminuem muito e há uma pressão contínua das nádegas e 

coxas contra o assento da cadeira. 

 Longos períodos na posição sentada trazem alguns problemas nas extremidades 

inferiores como, por exemplo, a redução da circulação do sangue que deve fluir para a perna 

do usuário, diminuindo a temperatura nas pernas causando sensação de formigamento,  

dormência, dor e inchaço principalmente nos pés, tornozelos e pernas. 

 Segundo Coury (1995), indivíduos saudáveis, que utilizam mobílias confortáveis e em 

temperatura agradável, trabalham oito horas por dia em condições favoráveis (com intervalo 

para almoço, café, etc), chegam ao final do dia de trabalho com um aumento de até 5 a 7% no 
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volume total de suas pernas. Desta forma, podemos concluir que qualquer pessoa fica 

propensa a adquirir problemas circulatórios periféricos ao longo do tempo. 

 Para minimizar em mais de 50% os desconfortos circulatórios, é importante fazer 

exercícios ou rápidas caminhadas. Deve-se também ter cuidado em adequar o assento da 

cadeira ao comprimento das pernas.  

 Ainda segundo autor, se o assento estiver baixo (veja letra “c”  da figura 3.12), uma 

grande parte do peso do corpo ficará apoiada sobre uma região pequena nas nádegas, 

causando dor no local; a circulação também ficará reduzida causando dor também nesta 

região. É notável na figura 3.12 letra “c”, como  há uma diminuição do ângulo interno do 

joelho. 

 

Figura 3.12 - Efeitos da altura do assento na circulação das pernas (Coury, 1995). 

 Se o assento estiver alto (veja letra “a” da figura 3.12), os pés ficarão total ou 

parcialmente pendentes; a coxa estará totalmente apoiada sobre o assento, sofrendo uma 

grande compressão diminuindo ainda mais a circulação sangüínea (veja letra “b” da figura 

3.12) nesta região. 

 Moraes & Mariño (2000), fazem referências que o apoio para os pés pode interferir na 

postura sentada para as pernas; principalmente, quando se deseja executar tarefas de 

digitação. Na realização desta tarefa, é necessário que o apoio para os pés seja ajustável, para 

que haja uma boa relação entre a superfície do assento e a superfície de apoio para os pés, 

considerando as dimensões dos vários usuários. 
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3.4.4 Efeitos Possíveis da Postura Sentada para os Membros Superiores 

 Muitas cargas agem sobre os ombros, cotovelos, punhos e mãos na postura sentada 

causando desconfortos ou agravando problemas existentes. Portanto, vamos ressaltar alguns 

possíveis efeitos de movimentos e posições para os ombros, cotovelos e punhos. 

3.4.4.1 Possíveis Efeitos de Movimentos e Posições no Trabalho para os Ombros 

 De acordo com Gomes (2001), dor em volta dos ombros na região supraescapular ou 

entre os ombros, é induzida pela realização de determinadas tarefas e posições e associada às 

delicadas estruturas acima da clavícula. A dor localizada na região dos ombros piora à noite e 

também pode estar associada com a delicada estrutura dos ombros.  Esta dor é 

caracteristicamente agravada pela abdução, rotação externa e extensão e algumas vezes irradia 

em direção aos braços e mãos. 

 Há dois movimentos necessários do braço que ocorrem com intensidade quando se está 

trabalhando sentado: o deslocamento do braço para  a frente (veja letra “a” da figura 3.13) e o 

deslocamento do braço para o lado (veja letra “b’ da figura 3.13); porém de acordo com 

Coury (1995), eles são prejudiciais se forem muitos freqüentes.  

 

Figura 3.13 - Afastamento do braços anteriormente (a) e lateralmente (b) (Coury, 1995). 

 A autora afirma que em relação aos movimentos amplos e repetitivos, deve-se evitar 

movimentos maiores que 60º tanto na região anterior quanto na lateral do corpo. Caso haja 

necessidade da realização de movimentos amplos, deve-se fazer com que eles não sejam 

repetidos freqüentemente.  

 Segundo Chaffin e Andersson (1984), a superfície de trabalho localizada acima da 

altura do cotovelo requer que o ângulo do cotovelo diminua ou os ombros sejam abduzidos ou 

inclinados, um ângulo de abdução de 15 a 20 graus ou menos e um ângulo de elevação 25 

graus ou menos deve ser sempre considerado quando se está trabalhando numa mesa (figura 
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3.14). 

 

Figura 3.14 - Ângulo de flexão de 25 graus (a) e de abdução de 15-25 graus (b) são recomendados para 

trabalho sobre a superfície de mesa (Chaffin e Andersson, 1984). 

3.4.4.2 Possíveis Efeitos dos Movimentos e das Posições do Cotovelo e Punho. 

 Movimentos de maneira forçada realizados no punho, principalmente movimentos 

associados com a força, a repetição, posturas extremas e as atividades novas, faz com que 

possam surgir dores no próprio punho e partes do antebraço. 

 Pode-se ter sintomas como: dor, dormência, formigamento, diminuição do movimento 

em diferentes regiões e depende principalmente do movimento amplo e/ou repetitivo que se 

faça.  

 Segundo Coury (1995), as máquinas de escrever mais antigas fazem com que o usuário 

faça uma extensão pronunciada do punho (veja letra “a” da figura 3.15) acontecendo a 

realização de movimentos exagerados; já os teclados digitais de computador permitem que o 

punho e o antebraço fiquem mais alinhados (veja letra “b” da figura 3.15).  
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Figura 3.15 - Posicionamento do punho em teclado alto (a) e baixo (b) (Coury, 1995). 

 Ainda em relação às máquinas de escrever, quando as mesmas apresentam teclas duras, 

fazendo com que o usuário realize movimentos de dobrar os dedos com força; podem trazer 

conseqüências para o punho; como por exemplo: provocar a dor no punho e inflamar os 

tendões da palma da mão.  

 Filgueiras & Soares (2001), realizaram um estudo sobre a análise biomecânica entre os 

teclados digitais utilizados em computadores e os teclados mecânicos utilizados em máquinas 

de escrever, a partir da incidência de patologias observadas no uso de tais produtos, 

notadamente nos casos dos Distúrbios Ósseo-musculares Relacionados ao Trabalho (DORT), 

utilizando a cinemetria como ferramenta de avaliação ergonômica e chegaram às seguintes 

conclusões:  

• a velocidade na digitação tanto no teclado mecânico como no digital, não está 

relacionada ao bom desempenho do usuário; 

• o usuário da máquina de escrever faz um uso maior de grupos musculares que no 

teclado digital; sendo assim, o trabalho no teclado digital é mais estático que o no 

teclado mecânico; 

• para o fenômeno DORT devem ser analisados não apenas os aspectos posturais e 

dimensionais; mas também, a influência do ambiente físico e dos aspectos 

psicossociais envolvidos.  

3.5 Métodos de Avaliação de Posturas 

 Uma das maiores dificuldades em analisar e corrigir más posturas no trabalho está na 

identificação e registro das mesmas. Diversos autores propõem instrumentos para avaliação 

dos riscos posturais tais como: OWAS, Avaliação de Desconforto Postural e o Registro 

Eletromiográfico. 
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3.5.1 OWAS (Ovaco Working Posture Analysing System) 

 O método OWAS foi desenvolvido na Finlândia entre 1974 e 1978 pela indústria de aço 

OVAKO OY em conjunto com o Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional, para examinar as 

posturas de trabalho dos trabalhadores, durante a realização de suas tarefas. Desses estudos, 

foram definidas 4 posturas das costas, 3 dos braços, 7 das pernas e 3 categorias de força. 

 O OWAS permite que os dados posturais sejam analisados para catalogar as posturas 

combinadas entre costas, braços, pernas e forças exercidas e também examinar o tempo 

relativo gasto em uma postura específica para cada região corporal e assim determinar o efeito 

resultante sobre o sistema músculo-esquelético. Segundo Iida (2000), o procedimento foi 

aplicado durante dois anos na indústria siderúrgica para identificar e solucionar os principais 

focos de problemas, e os resultados levaram à melhoria do conforto e contribuíram 

decisivamente para a remodelação de algumas linhas de produção, que apresentavam maior 

gravidade. Com este método conseguiu-se identificar e solucionar problemas que estavam 

pendentes há vários anos e nos quais tentativas anteriores haviam fracassado. 

 Os dados do OWAS são coletados pela observação do operador desempenhando seu 

trabalho. Podem ser obtidos manualmente ou através de softwares, em campo (observação 

direta) ou por vídeo (observação indireta). As posturas são observadas num conjunto de 

intervalos de tempo e cada observação requer registro das costas, braços, pernas e forças. 

Devem ser feitas muitas observações, com várias amostras. De acordo com Guimarães 

(2000a), os inventores do método sugerem que o número mínimo de observações é de 100, 

para dar qualquer indicação consistente para classificar a tarefa/atividade nas categorias de 

ação. 

 O OWAS apresenta 3 matrizes de avaliação para a coleta dos dados. As posturas são 

observadas e registradas como mostra a tabela 3.4. De acordo com os três primeiros quadros 

(costas (1), braços (2), e pernas (3)), a carga ou força exercida é indicada pelo quarto quadro e 

um registro do estágio ou ciclo da tarefa é feito no quinto quadro. O processo é observar 

assistematicamente o trabalho para compreender a postura, a força e a fase do trabalho. 
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Tabela 3.4 - Categorias de ação segundo posição das costas, braços, pernas e uso de força no Método OWAS 

(Wilson & Corlett apud Gomes & Moraes, 2000). 

1 2 3 4 5 6 7 Pernas 

C
os

ta
s 

Br
aç

os
 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Força 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 
1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2 
3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 3 
3 2 2 3 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 
1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 
3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

 

CATEGORIAS DE AÇÃO 
Não são necessárias medidas corretivas; 
São necessárias medidas corretivas em um futuro próximo; 
São necessárias correções tão logo quanto possível; 
São necessárias correções imediatas. 

 

 A matriz de avaliação permite avaliar a provável carga músculo esquelética por uma 

simples combinação dos valores das costas, braços e pernas. O valor encontrado deste 

cruzamento apontará a categoria de ação na qual estará inserida determinada postura. 

 Quando a tarefa/atividade for freqüente, mesmo que a carga seja leve, o processo de 

amostragem e codificação permite estimar as proporções de tempo de cada região corporal 

que serão gastas em várias posturas de trabalho, como mostra a tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 - Categorias de ação no Método OWAS para posturas de trabalho de acordo com o percentual de 

permanência na postura durante o período de trabalho (Wilson & Corlett apud Gomes & Moraes, 2000). 

COSTAS  
1. Ereta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Inclinada 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 
3. Torcida 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
4. Inclinada e torcida 1 

2 
2 2 3 3 3 3 4 4 4 

BRAÇOS  
1. Ambos os braços abaixo 

dos ombros 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Um braço no nível ou 
acima dos ombros 

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

3. Ambos os braços no 
nível ou acima dos 
ombros 

1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

PERNAS  
1. Sentado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2. De pé com ambas as 

pernas esticadas 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

3. De pé com uma das 
pernas esticadas 

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

4. Dois joelhos dobrados 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
5. Um joelho dobrado 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 
6. Ajoelhado 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
7. Andando 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
% de tempo de trabalho  

20 
 

40 
 

60 
 

80 
 

100 
 

3.5.2 Avaliação de Desconforto Postural 

 Um mapa corporal dividido em segmentos proposto por Corlett e Manenica (apud Iida, 

2000) facilita a localização de áreas de dores e desconforto dos trabalhadores envolvidos nas 

tarefas que estão sendo investigadas. Munido desse diagrama corporal (figura 3.16), o 

ergonomista entrevista os trabalhadores ao final de um período de trabalho, pedindo para 

apontarem as regiões que sentem dores e, logo em seguida, assinalar, também de forma 

subjetiva, o grau de desconforto percebido em cada segmento. O índice de desconforto é 

classificado em 8 níveis, que varia do nível zero (extremamente confortável) para o nível sete 

(extremamente desconfortável), marcados linearmente da esquerda para a direita. 
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Figura 3.16 - Diagrama para indicar partes do corpo onde se localiza a dor provocada por problemas de 

posturas (Corlett e Bishop, 1976). 

3.5.3 Registro Eletromiográfico 

 As observações subjetivas da postura podem ser substituídas, ou associadas, por 

registros eletrônicos da atividade muscular através da eletromiografia. Estes registros são 

obtidos introduzindo-se eletrodos nos músculos e registrando-se a atividade elétrica dos 

mesmos. Este método tem a vantagem de fornecer informações objetivas pelo registro direto 

da atividade muscular, mas tem como desvantagens a exigência  de um equipamento 

eletrônico relativamente dispendioso, o acompanhamento de um médico para que os eletrodos 

sejam colocados corretamente no músculo e ainda, ser um método invasivo e, portanto, de 

difícil aceitação entre os trabalhadores. 

 Um exemplo de registro eletromiográfico é visto na figura 3.17, onde mostra a medição 

eletromiográfica numa atividade muscular simétrica, onde o indivíduo da esquerda está numa 

posição ereta sem usar o encosto, braços relaxados e com pernas inclinadas a um ângulo reto 

em relação aos joelhos. Para este indivíduo podemos observar um aumento das atividades nos 

músculos eretores espinhais. Para o indivíduo do centro que está apoiado no encosto,  

observa-se uma pequena atividade dos quatro pares de músculos. Para o indivíduo da direita, 

onde os braços estão apoiados sobre a mesa e o tronco se encontra numa posição relaxada 
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para frente, há um grande relaxamento nos músculos da região lombar. 

 

Figura 3.17 - Eletromiografia da postura sentada, mostrando simetria (Floyd & Ward, 1976).  
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4 REVISÃO DA LITERATURA SOBRE ASSENTOS 

4.1 Cadeiras como Parte de um Posto de Trabalho 

 De acordo com Iida (1990), o enfoque ergonômico dado ao posto de trabalho, deve ter 

como objetivo reduzir as exigências biomecânicas, ou seja, colocar o operador em uma boa 

postura de trabalho, fazendo com que ele realize o trabalho com conforto, eficiência e 

segurança. Desta forma, a cadeira no posto de trabalho deve ter grande influência no 

desempenho da tarefa, em qualquer local onde é utilizada. 

 A cadeira determina a configuração postural, as linhas básicas do movimento do corpo, 

como também, a predisposição a problemas nas costas. 

 No dimensionamento de uma cadeira adequada deve-se levar em conta: a especificidade 

da tarefa envolvida e parâmetros restritivos da população analisada como por exemplo: idade, 

sexo, origem étnica e suporte cultural. 

 Iida (op. cit.), estabelece os princípios gerais sobre assentos, os quais são derivados de 

estudos anatômicos, fisiológicos, clínicos dos movimentos de postura a serem verificados no 

projeto: 

• Existe um assento mais adequado para cada tipo de função. Não há um assento 

ideal para todas as tarefas, mas aquele mais adequado para cada tipo de tarefa, 

exemplo: um assento de escritório seria desconfortável para dirigir, e vice-versa. 

• As dimensões do assento devem ser adequadas às dimensões antropométricas do 

usuário. O que determina a altura do assento é a altura poplitea (da parte inferior 

da coxa a sola do pé). A largura do assento deve ser adequada à largura torácica do 

usuário e o comprimento deve ser tal que a borda dos assento fique pelo menos 2 

cm afastada da parte interna da perna. 

• O assento deve permitir variações de postura. Aqueles assentos que “encaixam” as 

nádegas e que  permitem poucos movimentos, não são recomendados; pois, as 

variações de postura servem para aliviar as tensões dos músculos dorsais de 

sustentação e as pressões sobre os discos vertebrais. 

• O encosto deve ajudar o relaxamento. Um suporte situado entre a 2º e a 5º 

vértebras lombares permite maior liberdade de movimento ao tronco. O perfil do 

encosto é importante, porque uma pessoa sentada apresenta protuberância para trás 

na altura das nádegas e a curvatura da coluna vertebral varia bastante de uma 
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pessoa para outra. 

• Assento e mesa formam um conjunto integrado. A altura do assento deve ser 

estudada em relação a altura da mesa, de modo que a superfície da mesa fique 

aproximadamente na altura do cotovelo da pessoa sentada (figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - Dimensões recomendadas para altura de mesas, conjugadas com alturas de cadeiras e apoio para 

os pés (Redgrove, apud Iida, 1990). 

4.2 Aspectos Dimensionais do Produto Cadeira 

 Para um correto dimensionamento do produto cadeira, devemos levar em consideração 

não só a atividade a ser desenvolvida, mas também as dimensões antropométricas do usuário e 

os imperativos biomecânicos e orgânicos dos usuários de forma que o atendimento destes 

fatores a um e não a outro caracteriza-se como a resolução de apenas parte de um mesmo 

problema. De maneira geral, pode-se afirmar que os fabricantes de cadeiras, levam muito 

mais em consideração as facilidades de fabricação que as adequações, ao corpo humano. Por 

isso, há muitos assentos inadequados no mercado.  

 Esta situação nos faz pensar sobre a adequação do projeto ao indivíduo considerado 

médio (a falácia do homem médio). Se projetar -nos uma cadeira em função do 50º percentil, a 

outra metade do universo, que possui quadris maiores, estarão desacomodadas. O conceito do 

homem médio é errado, não existe nenhum homem que tenha dez dimensões na média; 

apenas 4% da população corresponde a média em apenas três dimensões e 1% estão na média 

quando se refere a  quatro dimensões. 

 O certo é, sempre que possível, fornecer elementos ajustáveis em função das 

características antropométricas do usuário, da natureza da tarefa e das limitações físicas e 

mecânicas envolvidas. 

 Segundo Soares (1990a), ainda não se tem dados antropométricos representativos de 

toda a população brasileira, porém, mesmo que houvesse dados antropométricos abundantes 
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da nossa população, seria fundamental que o designer soubesse selecioná-los e aplicá-los 

corretamente. Para isto, segundo Moraes (1983), seria necessário considerar: 

• as denominações padronizadas referentes aos pontos limites de cada variável, não 

confundindo, por exemplo, largura do ombro com largura bi-detóide, quando se 

deseja a largura do tronco; 

• a aplicação correta de cada variável antropométrica na definição das dimensões do 

projeto. Por exemplo: a altura da cavidade popliteal com relação a altura da 

superfície do assento; 

• a correta seleção do percentil em função das restrições impostas pela relação do 

homem com o produto. Por exemplo: a seleção do 5º percentil da profundidade da 

cavidade popliteal, na profundidade do assento, de modo a evitar desconforto e 

dificuldades na circulação sangüínea, ou a seleção do 95º percentil da largura dos 

quadris, aplicado a largura do assento, de modo a acomodar os indivíduos maiores; 

• a utilização dos manequins bi-dimensionais, no “la yout” do posto de trabalho, em 

função das necessidades de espaço dos indivíduos maiores e as restrições de 

alcance imposta pelos menores. 

4.2.1  Ponto de Referência para Medição e Cotamento 

 Para projetar cadeiras, nos postos de trabalho sentado, costuma-se utilizar manequins 

antropométricos bidimensionais (aplicados no dimensionamento) ou esquemas 

antropométricos (utilizados na definição do campo de visão). No uso de manequins 

antropométricos é bastante útil a aplicação de um ponto de referência denominado SRP (Seat 

Reference Point). 

 O SRP (figura 4.2) é um ponto de referência externa ao homem, principalmente para o 

projeto de estação de trabalho. Ainda de acordo com Moraes (op. cit. ), o SRP pode ser 

definido como um ponto determinado pela interseção de dois planos: um plano horizontal 

transverso inferior, que contém o ponto D (ponto mais baixo do contorno inferior das 

nádegas), e um plano vertebral  coronal dorsal que contém o BTL (Back Tangent Line - a 

linha tangencial às costas). 
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Figura 4.2 - O SRP num assento de trabalho de secretária (Panero e Zenlnik, 1984). 

4.2.2 Aspectos Morfológicos e Requisitos dos Componentes do Produto Cadeira 

 Na figura 4.3 apresenta-se os componentes do produto cadeira. Como exemplo, 

utilizaremos uma cadeira de escritório. Os dados referentes a este sub-capítulo foram 

baseados em Soares (1990a). 

 

Figura 4.3 - Elementos componentes de uma cadeira de escritório (Soares, 1990a). 

 Os elementos de uma cadeira de escritório são: 

 A Superfície do Assento 

A - Largura do Assento 

B - Profundidade do Assento 

C - Altura do Assento 

D - Inclinação do Assento 
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 O Encosto 

E - Comprimento da Superfície do Encosto  

F - Altura da Margem Superior do Encosto ao Assento 

G - Altura da margem Inferior do Encosto ao Assento 

H - Altura do Centro do Encosto  

I - Largura do Encosto 

J - Ângulo Assento-Encosto 

L - Raio Horizontal do Encosto 

M - Raio Vertical do Encosto 

 O Apoio para os Braços 

N - Altura do Apoio para os Braços 

O - Largura do Apoio para os Braços 

P - Comprimento do Apoio para os Braços 

Q - Espaço entre os Apoios para os Braços 

R – Distância entre o Apoio para os Braços e a margem do Assento 

 Outros elementos que também devem ser levados em conta no projeto de cada um dos 

três componentes básicos da cadeira são: a) o seu perfil e b) o acolchoamento. 

4.2.2.1 A Superfície do Assento 

 A finalidade da superfície de um assento é: 

• suportar o peso do usuário; 

• fornecer postura estável, de modo que os músculos não diretamente envolvidas na 

tarefa desempenhada, fiquem relaxados; 

• evitar pressões desnecessárias sobre as coxas ou a   restrição do fluxo sangüíneo, 

causada por uma inadequada distribuição do peso do corpo; 

• Apoiar a coluna;  

• Permitir ao usuário alterações de posição. 

 A superfície do assento, como principal responsável pela sustentação do peso do corpo 

na postura sentada, deve ter as suas dimensões adequadas às dimensões antropométricas 

apropriadas do usuário.  

4.2.2.1.1 Largura da Superfície do Assento (A)  

 A largura da superfície do assento deve ser ampla para que haja maior distribuição da 
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pressão exercida pelas nádegas do indivíduo. 

 Segundo Pheasant (1986), a largura da superfície do assento é indicada mais 

corretamente, pela largura dos quadris da maior usuária do sexo feminino (95º percentil), 

como a dimensão correta desta variável. 

4.2.2.1.2 Profundidade da Superfície do Assento (B)  

 É a distância horizontal da superfície do assento, na vista sagital lateral, que vai da 

profundidade da nádega à cavidade popliteal (parte posterior do joelho). 

 Se a profundidade do assento for excessiva, haverá compressão na zona posterior dos 

joelhos dos indivíduos menores, o que acarretará formigamento das pernas e pés, prejuízo na 

circulação sangüínea e irritação da pele. Para minimizar o formigamentos das pernas o 

usuário traz as nádegas para frente, abandonando o apoio do encosto, diminuindo o esforço 

muscular, trazendo como conseqüência final, dor nas costas e cansaço. 

 Se a profundidade do assento for pequena, dará ao usuário uma sensação de ser jogado  

para frente, além de produzir nas pessoas com maior comprimento nas coxas, uma 

insuficiente superfície de apoio. 

 A solução para estes casos é fornecer cadeiras de vários tamanhos. Como esta solução 

quase nunca é viável, devemos selecionar a  variável antropométrica “profundidade da nádega 

à cavidade popliteal do indivíduo”, do sexo feminino do 5º percentil como solução de 

compromisso e, a partir daí, promover os ajustes necessários. 

4.2.2.1.3 Perfil da Superfície do Assento 

 O perfil da superfície do assento deve se adequar a uma distribuição do peso do corpo 

mais homogênea sobre a superfície. 

 Alguns autores como Floyd e Roberts (1958), e Tichauer (1978), defendem a tese de 

que a seção coronal da cadeira não deva ser contornada, porque restringe a liberdade postural. 

O contorno muito acentuado provoca uma sensação de desconforto.  

 Corlett e Eklund (1984), especificam que a superfície do assento deva fornecer um 

apoio horizontal na altura das tuberosidades isquiátricas e este deve ser convexo na parte de 

trás até a frente, com a parte da frente inclinando-se mais pronunciadamente para baixo. 

 Floyd e Roberts (op. cit.), defendem um contorno do assento completamente plano, 

assim, os riscos de pressões indevidas sobre os tecidos macios são diminuídos.  

 Um ponto de concordância entre os autores é que a margem do assento deve terminar 

com uma curva , para que haja uma proteção das costas das coxas contra ferimentos causados 
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pelo dimensionamento inadequado. 

4.2.2.1.4 Inclinação da Superfície do Assento (D) 

 O ângulo correto de inclinação para a superfície do assento é determinante para a 

manutenção de uma postura adequada em função da tarefa demandada. 

 As teses a respeito de uma superfície de assento inclinada para trás, horizontal ou 

inclinada para frente são diferentes e defendidas por alguns autores e devem ser definidas pela 

exigência da tarefa. 

 Floyd e Roberts (op. cit.), defendem que o assento inclinado para trás tem a vantagem 

de sustentar as costas, fazendo com que haja o uso completo do encosto. 

 Quanto às tarefas de escritório, por exemplo, onde o  tronco é mantido reto ou inclinado 

para a frente, os autores aconselham um assento horizontal ou com uma inclinação para trás 

de até 3 graus. 

 Burandt (1976), prefere o assento inclinado para frente. O autor, na década de 60, 

realizou um estudo com trabalhadores sentados sobre assentos inclinados para frente e para 

trás e chegou a conclusão que quando os indivíduos se sentavam numa superfície de assento 

inclinada para frente, a posição da pelve era mais encaixada e um assento inclinado para trás 

fazia com que a pelve ficasse numa posição muito mais ereta. Isto foi interpretado como uma 

reação contra as forças que tendiam a curvar a coluna lombar. 

 De acordo com Brunswic (1984), um assento com uma inclinação entre 5 a 20 graus 

para a frente, contribui para reduzir a fadiga, sendo que a partir de 25 graus não mais 

apresentará nenhum conforto adicional. 

 Há no mercado atual, um novo conceito de assento, denominado cadeira “balans” 

(figura 4.4). Esta cadeira tem tido aceitação, principalmente na Europa e Estados Unidos, e 

segundo os seus fabricantes, proporciona ao corpo uma postura mais natural e funcional 

comparada com o assento convencional, tendo como sua maior virtude a obtenção de uma 

perfeita postura das costas, pois esta cadeira permite que o usuário mantenha a curvatura da 

região lombar e mantenha a parte de trás do corpo em equilíbrio. A superfície do assento é 

inclinada para frente e é fornecido um apoio para os joelhos: isto evita o deslizamento do 

corpo mas também esta é sua maior desvantagem, pois este apoio restringe a mobilidade das 

pernas e fornece pressão sobre os joelhos. A ausência de um apoio lombar e a dificuldade de 

“entrar e sair” podem também serem consideradas como desvantagens deste tipo de assento. 
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Figura 4.4 - Balans chair (HAG Balans System of Office Chair, 2001). 

4.2.2.1.5 Altura da Superfície do Assento (G) 

 Segundo Soares (1990a), a altura da superfície do assento é definida muitas vezes na 

literatura como a distância vertical do ponto mais alto do assento até o chão. 

Ergonomicamente falando, esta definição está errada. O correto seria definir este ponto mais 

alto do assento como sendo um pouco mais baixo que a altura do solo a cavidade popliteal, na 

posição sentada. 

 A altura padrão para um assento deve ser determinada levando em conta o problema do 

homem de estatura baixa, pois o homem de estatura baixa sentado em uma cadeira alta, sente 

muito desconforto. Isto porque ele está sentado em um assento acima de sua altura popliteal, 

acarretando uma pressão no lado de baixo das coxas e reduzindo a circulação do sangue que 

deve fluir para a perna. Já um homem de estatura alta sentado em um assento baixo não sente 

tanto desconforto como o homem de estatura baixa sentado em um assento alto (figura 4.5). 



Capítulo 4 Revisão da Literatura Sobre Assentos 

 

 59 

 

Figura 4.5 - Funcionária de estatura baixa em uma cadeira alta. 

 Desta forma, segundo Soares (1990a), a altura ideal da superfície do assento, indicada 

para os diversos usos, é próxima da altura popliteal da mulher do 5º percentil. Porém, vale 

salientar a necessidade de adequá-lo à tarefa e apropriá-lo à mesa que, porventura o usuário, 

venha a estar usando.  

 A solução mais coerente é o fornecimento de mais de uma altura do assento, ou seja, um 

assento com regulagem de altura para atender toda a população, tanto alta como a baixa. Esta 

solução tem como inconveniente um acréscimo no preço do produto. 

4.2.2.1.6 Acolchoamento da Superfície do Assento 

 A função do acolchoamento é permitir ao usuário, uma postura mais estável e distribuir 

melhor o peso do corpo sobre a superfície do assento. 

 Segundo alguns autores, quanto mais firme for a superfície do assento, a postura poderá 

ser mantida por uma maior quantidade de tempo, além de ser mais estável e mais saudável. 

 O excesso de acolchoamento faz com que o usuário produza um aumento na atividade 

muscular e afunde no assento. 

 Na verdade, um leve acolchoamento é desejável, o acolchoamento deve ser “firme” ao 

invés de ser “macio”, pois os valores de compressão recomendada varia de autor para autor. 

Croney (1978), aconselha como suficiente uma depressão de 13 mm em um assento; Pheasant 
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(1986) diz que um usuário pesado não deve deformar a superfície do assento por mais que   

25 mm.  

4.2.2.2 O Encosto 

 A função do encosto é muito importante, principalmente do ponto de vista do conforto, 

porque o encosto oferece apoio na região lombar. Porém, é um elemento de difícil projeto 

devido a carência de variáveis que possam determinar, com precisão, o seu perfil de 

adequação a região lombar e a curvatura espinhal.  

 O encosto fornecerá ao usuário oportunidade de alterações posturais na posição sentada 

e suas diferentes formas e ângulos serão responsáveis por diferentes distribuições nas 

atividades musculares e forças no tronco. 

 O fornecimento de um apoio lombar produz um imediato relaxamento dos músculos das 

costas, já que o centro de gravidade, como na postura em pé, estará sobre a vértebra lombar e 

permitirá a ação corretiva e intermitente dos músculos sobre o nível do encosto. Também, 

contribui para diminuir a tensão dos músculos das costas, devido a diminuição da carga na 

espinha lombar.  

4.2.2.2.1 Altura do Encosto 

 Como na nossa análise estamos tomando como exemplo o modelo da cadeira de 

escritório, observamos que a altura do encosto foi dividida nos seguintes seguimentos (a partir 

da figura 4.3, página 54): 

4.2.2.2.1.1 Altura da Superfície do Encosto (E) 

 Compreende toda a região que apoia as costas. De acordo com Pheasant (1986), há três 

níveis para a divisão do encosto: baixo, médio e alto, apresentados abaixo. 

• Encosto de nível baixo: tem início no nível de maior protuberância  nas nádegas e 

termina abaixo do nível das lâminas dos ombros. Na cadeira de escritório, apoia 

apenas a região lombar. 

• Encosto de nível médio: Apoia internamente os ombros. Na cadeira de escritório, 

na região lombar, tem uma superfície rebaixada que incorpora a superfície plana 

ou a concavidade na parte superior. A altura máxima deverá ser compatível com o 

homem do 95 º percentil. 

• Encosto de nível alto: Fornece apoio para a cabeça e o ombro e deve ser adequado 

à altura de um homem de 95º percentil. Como exemplo, temos a cadeira de 
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descanso. 

4.2.2.2.1.2 Altura da Margem Superior do Encosto ao Assento (F) 

 A altura excessiva do encosto deve ser evitada, a fim de não  produzir contusões sobre 

as costas dos usuários e não fazer contatos freqüentes com os seios. A altura excessiva do 

encosto é aquela altura que apoia completamente a cabeça e o ombro do usuário. O encosto de 

nível alto é adequado à altura de um homem do maior percentil. 

4.2.2.2.1.3 Altura da Margem Inferior do Encosto ao Assento (G) 

 A altura não pode ser excessivamente baixa de forma a estar em contato com a região 

das nádegas, isto pode produzir o efeito de empurrar o usuário para a frente do assento. A 

altura baixa do encosto é aquela que apoia apenas a região lombar. 

4.2.2.2.1.4 Altura do Centro do Encosto (H) 

 Esta região central do encosto, na cadeira de escritório, deve apresentar uma leve 

concavidade, evitando-se, assim, uma acentuada protuberância, de forma a não haver pressão 

ou incômodo contra as costas. 

4.2.2.2.2 Largura do Encosto (I) 

 A largura do encosto deve ter pelo menos a mesma largura do assento, ou mais, de 

forma que o usuário possa apoiar os ombros e assumir diversas posturas; como também, deve 

permitir o apoio das costas dos usuários sem que haja uma interferência nos movimentos dos 

braços.  

 O correto dimensionamento da largura do encosto deve levar em conta a largura do 

tórax  entre as axilas da menor mulher. 

4.2.2.2.3 Inclinação do Encosto 

 A inclinação é definida pelo ângulo entre as superfícies do assento e do encosto e deve 

também ser estabelecida em função da tarefa. 

 Segundo Chaffin & Andersson (1984), um aumento na inclinação significa também um 

aumento na carga transferida para o encosto e uma redução na pressão dos discos. 

4.2.2.2.3.1 Ângulo Assento-Encosto (J)  

 Este ângulo, nunca deverá ser menor que 90 graus, para que não haja um achatamento 

da curva lombar pela inclinação da pelve, podendo conduzir a tensão anormal nos músculos.  
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 Quando o ângulo é superior a 105 graus, as cadeiras podem ser consideradas como de 

descanso. 

4.2.2.2.3.2 Raio Horizontal do Encosto (L) 

 É definido pelo ângulo da altura da superfície do encosto, entre a altura do topo e a 

altura do centro, no plano horizontal, e permite um arredondamento das costas a nível da 

cintura. 

4.2.2.2.3.3 Raio Vertical do Encosto (r)  

 O raio vertical do encosto determina a sua curvatura, no plano vertical, e deve ser 

projetada em função da curva natural das costas. 

4.2.2.2.4 Perfil do Encosto 

 Alguns autores sugerem que o encosto deva ter uma forma em S, seguindo o perfil da 

coluna. E este encosto só funciona plenamente em uma cadeira em que seja regulável, porque 

o apoio lombar deve variar de usuário para usuário. 

 Porém, não se deve esquecer que o apoio lombar não deve ter uma conformação 

excessiva,  porque assim irá reduzir os movimentos e produzir uma sensação de 

“aprisionamento”, além de dificultar o projeto do produto quando se objetiva atender aos 

indivíduos de diferentes dimensões. 

4.2.2.2.5 Acolchoamento do Encosto 

 O acolchoamento do encosto deve ser firme na região lombar para manter a curva 

lombar normal e mais macio na região torácica, como proteção contra um afundamento 

excessivo.  

4.2.2.3 Apoio para os Braços 

4.2.2.3.1 Função do Apoio para os Braços 

 O apoio para os braços tem a função de ser um componente que ajuda o usuário no 

momento de sentar-se ou levantar-se da cadeira, e como superfície de descanso. 

 Há projetos de cadeira de escritório que prevêem apenas um apoio para os cotovelos, 

úteis para atividades como digitar.  

4.2.2.3.2 Altura do Apoio para os Braços (N) 

 A altura do apoio para os braços é definida pela altura do cotovelo e a superfície em 
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repouso, ou seja, da distância entre a  ponta do cotovelo e a superfície do assento; e pode ser 

paralelo à superfície do assento e ter  o mesmo nível da mesa na atividade de escrita. 

4.2.2.3.3 Largura do Apoio para os Braços (O) 

 Segundo Diffrient et al (1983), a largura do apoio para os braços menor que 5,1 cm cria 

a sensação de insegurança e tensão nos músculos; os apoios muitos largos, são características 

de cadeiras mais sofisticadas. 

4.2.2.3.4 Comprimento do Apoio para os Braços (P) 

 O comprimento de apoio para os braços deve ter o mesmo comprimento, ou mais, caso 

o encosto seja inclinado, que o comprimento da superfície do assento. 

4.2.2.3.5 Espaço entre os Apoios para os Braços (Q) 

 Este espaço deve ser suficiente para acomodar as pessoas maiores (95º percentil) na 

superfície do assento, com o cuidado de não afastá-los demasiadamente um do outro, pois, 

neste caso, as pessoas tenderão a ficar com os cotovelos para dentro ou então usar apenas um 

dos apoios para os braços. 

4.2.2.3.6 Distância entre o Apoio para os Braços e a Margem Frontal do Assento (R) 

 Esta distância não deve ser um impedimento dimensional que dificulte a aproximação 

do usuário à mesa; e sim, permitir que o usuário possa introduzir as pernas em seu interior e 

ficar numa posição de trabalho confortável, com relação à superfície da mesa. 

4.2.2.3.7 Acolchoamento do Apoio para os Braços 

 O apoio para os braços deve ser acolchoado da mesma cobertura que a do assento. E, se 

o assento é usado por mais de uma hora, as suas margens e cantos devem possuir raio maior 

que 0,8 cm e uma acolchoamento na largura, de 1,3 a 2,0 cm, se a sua densidade for suficiente 

para prevenir o afundamento dos braços. 

4.2.2.4 O Espaço para as Pernas 

 Este espaço é decisivo tanto nos pontos de trabalho onde a cadeira e a mesa são fixos, 

como naquelas em que estes elementos podem ser móveis, porque este espaço é essencial para 

o conforto no desempenho da tarefa.  

 Segundo Pheasant, (1986), há três variáveis no cálculo para o espaço das pernas: 

• Espaço la teral para as pernas – como critério para largura mínima, deve-se levar 
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em conta a largura dos quadris do sujeito, do sexo feminino, do 95º percentil. Este 

espaço deve fornecer um ajuste adequado para coxas e joelhos. 

• Espaço vertical para as pernas – é indicado utilizando-se a altura popliteal de um 

homem do 95º percentil e acrescentando a espessura da sua coxa. 

• Espaço frontal para as pernas - é indicado utilizando-se o homem do 95º percentil, 

ignorando os efeitos da flexão do tornozelo, pela seguinte fórmula (figura 4.6): 

 

D =  B + ν p2 - H2 + F 

onde, 
 D = distância horizontal total entre as nádegas e dedos 
 B = comprimento nádego-popliteal 
 p = altura  popliteal 
 F = comprimento dos pés 
 H = altura do assento 

Figura 4.6 - Cálculo do espaço frontal para as pernas (Pheasant, 1986). 

4.2.2.5 O Apoio para os Pés 

 Segundo Moraes & Mariño (2000), para que se alcance a melhor altura para executar 

tarefas de digitação, não é apenas necessário uma cadeira ajustável; é preciso também 

descanso para os pés que sejam ajustáveis. 

 Ainda segundo os autores, o apoio para os pés para o usuário mais baixo é 

imprescindível, já que ele não tem como apoiar os pés no chão. E ele só é satisfatório quando 

apresenta uma plataforma sobre a qual os pés possam movimentar-se. Um bom projeto de 

apoio para os pés deve assegurar uma boa relação entre a superfície do assento e a superfície 
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de apoio para os pés, considerando as dimensões dos vários usuários (figura 4.7).  

 Nas empresas brasileiras, a grande maioria das mesas para estações informatizadas 

oferece como apoio para os pés um tubo ou uma barra. Porém, a função principal desta barra é 

estruturar o móvel e não apoiar os pés dos usuários. Na maioria das vezes, os operadores 

improvisam, utilizando caixas vazias ou apoiam os pés como podem sobre a estrutura da mesa 

ou cadeira. E estes apoios improvisados, geralmente apresentam dimensões reduzidas, 

fazendo com que o operador assuma uma postura estática por longos períodos. 

 

Figura 4.7 - Apoio para os pés (Proderg, 2001). 

4.2.2.6 O Uso de Materiais 

 O material utilizado no assento é responsável pela sua rigidez, segurança e durabilidade. 

 Segundo alguns autores, deve-se evitar materiais com texturas ásperas, superfícies 

escorregadias e materiais que são frios no inverno e quentes no verão. 

 Os materiais devem ser: porosos para permitir a respiração, adequados à absorção e 

evaporação da transpiração, minimizador dos efeitos elétricos e de fácil limpeza. 

 Desta forma, podemos constatar que alguns materiais são mais adequados que outros: 

 A madeira, segundo Edholm (1968), é um bom material por ser mau condutor de calor e 

não produzir a sensação de frio. Os plásticos no ambiente quente acumulam o suor das coxas 

e nádegas, provocando um incômodo e a fibra de vidro pode provocar irritação. No entanto, 

deve se atentar para o fato de que a madeira por ser um material duro, necessita de um 

acolchoamento adequado.  

4.3 Os Diversos Tipos de Assentos 

 Não existe um tipo ideal de assento para todas as ocasiões, os diversos tipos de assentos 

devem ser fornecidos em função da tarefa desempenhada e cada um destes, possuem 

características próprias em função do uso a que se destinam.  
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 Um assento confortável para ver televisão, seria desconfortável para dirigir; um assento 

indicado para uma sala de aula, seria contra-indicado para ser usado num terminal de vídeo, e 

vice-versa. 

 Partindo da relação que existe entre a tarefa desempenhada e as características formais 

do assento, Grandjean (1973), faz a divisão dos assentos em três grandes grupos: 

a) os assentos de descanso; 

b) os assentos de trabalho e 

c) os assentos de múltiplo-uso. 

 Apresentamos, a seguir, as características para cada um destes tipos de assentos. 

4.3.1 Assentos de Descanso 

 Os assentos de descanso são aqueles que tem por objetivo fornecer uma postura 

relaxada para descansar, ler, assistir televisão, etc. 

 Na maioria das vezes, os fabricantes deste tipo de assento, estão muito mais 

preocupados com o seu valor estético que seu valor de uso. Há no mercado uma categoria de 

cadeiras de descanso denominada “Chaise-longue” (figura 4.8), que não oferece uma boa 

variedade de posturas. 

 Segundo Soares (1990a), o que acontece na realidade com o “design” moderno para este 

tipo de cadeira, é que elas são projetadas muito mais em função do seu valor estético que do 

seu valor de uso. 

 

Figura 4.8 - Cadeira Chaise-longue (Charlotte & Fiell, 1993). 

 Um exemplo de cadeira de descanso que oferece um bom ângulo assento-encosto de 

conforto, e também, maior variedade de posturas é a de Charles Eames de 1956 (figura 4.9). 
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Figura 4.9 - Cadeira e banqueta de Charles Eames (Charlotte & Fiell, 1993). 

 Segundo Pheasant (1986), as cadeiras de descanso devem seguir um dado 

antropométrico nos seus projetos: a altura do encosto deve ser em torno de duas vezes a 

profundidade do assento, embora que para isto também seja fornecido apoio para os pés em 

forma de pequenos bancos. 

 Ainda conforme o autor, um ângulo entre o assento e o encosto não pode ser maior que 

110 graus; pois, pode causar problemas para usuários mais idosos. 

4.3.2 A Superfície de Trabalho 

 A superfície de trabalho é definida pela natureza do trabalho, onde a tarefa será 

desempenhada e juntamente com o assento de trabalho, devem ser considerados como uma 

parte integral do projeto do espaço de trabalho. A mesa e a cadeira formam um só conjunto 

antropométrico (Floyd & Roberts, 1958). 

 A definição das atividades efetuadas sobre a superfície de trabalho horizontal, como por 

exemplo, mesa e bancada, foi baseada num estudo realizado por Barnes (apud Sanders & 

Mccormick, 1987) na medição de 30 sujeitos em: 

• área normal: a que se pode alcançar com uma extensão do antebraço, mantendo a 

parte superior do braço em sua posição natural lateral. 

• área máxima: a que se pode alcançar ao se estender o braço a partir do ombro. 

 Sanders & Mccormick (1987), sugerem que a leitura deve ser conduzida sobre uma 

mesa inclinada pois esta superfície produz uma postura mais ereta e conduz a um menor 

movimento nos músculos das costas. A escrita, segundo os autores, deve ser conduzida em 

uma mesa horizontal.  
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 Segundo Floyd & Roberts (op. cit.), a altura da superfície de trabalho deve estar 

diretamente relacionada com a posição dos cotovelos, de forma que os braços possam 

repousar numa posição relaxada, sem exigir a abdução dos ombros. 

 Diffrient et al (1983), afirmam que superfícies de trabalho muito altas elevam os 

cotovelos e produzem dores no pescoço, nos ombros e nos músculos da parte superior das 

costas. Já as muito baixas reduzem os movimentos da perna e também induzem as dores nas 

costas. 

 Desta forma, conclui-se que o que vai definir a superfície de trabalho é a situação em 

particular e a tarefa desempenhada. 

4.3.3 Assentos de Trabalho 

 A produtividade, a eficiência e falta de acidentes estão totalmente interligadas com o 

“design” do espaço de trabalho. 

 É dentro deste patamar que entra o assento de trabalho, que tem uma relação direta com 

o tipo de tarefa a ser realizada pelo usuário e as condições do ambiente onde esta tarefa se 

desenvolverá. 

 Desta forma, no seu projeto deve-se seguir recomendações antropométricas e 

biomecânicas para atender às necessidades do usuário em função da tarefa demandada. 

 Apresentamos a seguir, a título de exemplo, três tipos distintos de assentos de trabalho: 

4.3.3.1 Assento do Digitador 

 Nos dias atuais, com a difusão do uso de computadores, os postos de trabalho com 

microcomputadores estão se tornando cada vez mais comuns em indústrias, escritórios e 

residências. 

 No posto de trabalho do digitador, o usuário fica com a atenção fixa na tela do monitor e 

as mãos sobre o teclado e com o corpo quase estático durante horas, realizando operações de 

digitação, altamente repetitivas; provocando, desta forma, fadiga visual, dores musculares do 

pescoço e ombros e dores nos tendões dos dedos. 

 Iida (1990) propõe, na figura 4.10, dimensões para o projeto de um posto de trabalho 

com terminais de computadores. Logo, essas faixas de ajustes são determinadas pelas 

variações das medidas antropométricas de cada pessoa, além das características do próprio 

teclado e da tela. 
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Figura 4.10 - Dimensões recomendadas para o projeto de um posto de trabalho com terminais de computadores 

(Iida, 1990).  

 Quanto à postura, Iida (1990), observou que as pessoas preferem posições inclinadas, 

mais relaxadas, sendo portanto, diferentes daquelas posturas adotadas em escritório, que são 

mais eretas (figura 4.11). Desta forma, as cadeiras para uso em posto de trabalho com 

computadores devem ter um encosto com inclinação regulável entre 90º e 120º, além de: 

altura do assento regulável, bordas do assento arredondadas, pouco estofamento, giratória, 

amortecimento vertical e cinco pés com rodas. 

 

Figura 4.11 - Postura ereta adotada em escritório (Dor nas Costas, 2001). 
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4.3.3.2 Assento do Motorista 

 O assento do motorista é considerado um assento de trabalho, que difere dos outros 

assentos do veículo, que podem ser considerados como de descanso. 

 Neste tipo de assento, há uma solicitação quase estática do corpo, intercalada somente 

de uma quantidade mínima de trabalho muscular dinâmico (figura 4.12). Desta forma, o alívio 

dar-se-á apenas pela possibilidade de movimentação mínima do corpo dentro do próprio 

assento. 

 

Figura 4.12 - Posto de trabalho do motorista de ônibus (Preuschen e Dupuis, 1976). 

 Para a concepção deste assento, segundo Preuschen e Dupuis (1976), deve-se seguir 

alguns requisitos, como: 

• apoiar o esqueleto para que seus órgãos e tecidos sofram sobrecarga mínima; 

• possibilitar, através de regulagens, mudanças no posicionamento do corpo; 

• permitir ótimo apoio para o desempenho da tarefa. 

 Além destes requisitos, as principais características que um assento de motorista deve 

ter segundo Rebiffé (1976), são: 

• altura do assento; 

• localização e extensão da zona de regulagem; 

• inclinação do encosto; 

• inclinação da superfície do assento e 

• consistência estática do acolchoado. 



Capítulo 4 Revisão da Literatura Sobre Assentos 

 

 71 

 Menezes (1976), realizou uma pesquisa de campo para aplicação da metodologia para 

arranjo e dimensionamento da cabine de motorista de ônibus urbano e chegou à seguinte 

conclusão: as críticas à estação de trabalho caíram sobre a qualidade, posicionamento e 

dimensões da cadeira. Menezes observou que na maioria das vezes, o motorista colocava um 

calço de madeira sob a parte posterior do assento, pois para alcançar com maior conforto os 

pedais, ele necessita posicionar mais à frente a cadeira. Com o assento com uma inclinação 

negativa (parte frontal mais baixa que a parte posterior) a estabilidade do corpo fica 

prejudicada, tendendo a escorregar nas situações de freagem. O motorista tem então que 

dirigir apoiando-se no volante. 

 Soares et al (1993), realizaram uma pesquisa objetivando apresentar um diagnóstico 

ergonômico de dois modelos de postos de trabalho diferentes: um modelo convencional 

(motor na parte dianteira do veículo) e o ônibus de dois andares. Para isso, utilizou-se a 

metodologia de abordagem sistêmica do Sistema Homem-Máquina (SHM), compreendendo 

as etapas de avaliação, diagnóstico e parâmetros ergonômicos. 

 As recomendações básicas sugeridas pelos autores foram: 

• Cadeira: variação mínima de posição no eixo horizontal (20 cm), largura do 

assento de 41 cm, altura entre 30 e 47 cm e profundidade de 43 cm.  

• Encosto: variação de 20º. 

• Volante: ângulo de inclinação com relação a horizontal de, no mínimo 15º, um 

ajuste no eixo vertical de 30 cm e um diâmetro do aro de, no máximo 40 cm.  

• Iluminação: variando entre 250 e 500 lux, evitando incidência direta sobre a vista 

do motorista. 

• Ventilação: natural. 

• Motor: na parte posterior do ônibus; visando assim, a redução de ruídos 

excessivos. 

4.3.3.3 Carteira Universitária  

 A carteira universitária é definida, segundo Soares (1990a), como um tipo de mobiliário 

cuja finalidade é atender as funções pedagógicas de leitura, escrita, discussão e observação de 

atividades expositivas, tendo como característica principal a reunião, numa única estrutura, 

dos subsistemas (a) assento, (b) encosto, (c) superfície de trabalho (prancheta) e (d) porta-

livros (figura 4.13). Sendo assim, pode ser considerado um assento de trabalho. 
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Figura 4.13 - A carteira universitária e seus componentes (Soares, 1990a). 

 Soares (op. cit.), realizou um estudo com carteiras universitárias e demonstrou que os 

fatores fisiológicos e comportamentais dos usuários foram determinantes na definição do 

projeto do produto. 

 O autor acrescentou ainda que a análise da tarefa foi determinante para o conhecimento 

das diversas atividades encontradas na sala de aula. Uma análise dimensional dinâmica, a 

partir do uso dos manequins antropométricos bi-dimensionais,  foi fundamental para a 

identificação das dimensões corretas a serem aplicadas na proposta feita de uma “carteira 

universitária ergonômica” (tabela 4.1). 

 O autor concluiu que a utilização da análise da tarefa como um instrumento para a 

observação da relação do usuário com o produto, mostrou-se extremamente eficaz. A 

utilização do registro postural identificou como postura predominante para as tarefas de sala 

de aula, a postura relaxada, cujo requisito é de grande importância na definição do projeto do 

produto. 

 Desta forma, conforme o autor, a utilização da Ergonomia como tecnologia aplicada ao 

desenvolvimento do projeto do produto, no caso da carteira universitária, foi muito eficaz. 
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Tabela 4.1 - Resumo das recomendações para uma carteira universitária ergonômica (Soares, 1990a). 

Principais Variáveis Dimensionais da Carteira Universitária Medidas Indicadas (em cm) 
ASSENTO 

Largura 
Profundidade 
Altura (regulável) 
Inclinação 

 
45,0 
39,5 

37,0 a 47,0 
0 a 5 graus para frente 

ENCOSTO 
Altura da margem superior 
Altura da margem inferior 
Largura 
Ângulo assento/encosto 

 
39,0 
19,7 
22,6 

95 graus 
PRANCHETA 

Altura da superfície da prancheta, na margem de trás, 
junto ao cotovelo, a superfície do assento (regulável) 

Largura na margem da frente 
Largura na margem de trás, junto ao cotovelo  
Comprimento na margem esquerda 
Comprimento na margem direita 
Ângulo prancheta/encosto 

 
 

21,0 a 25,0 
40,0 
17,0 
21,0 
52,5 

60 graus 
PORTA-LIVROS 

Comprimento 
Largura 
Profundidade 

 
27,09 
6,0 

30,0 

4.3.4 Assentos de Múltiplo-Uso 

 Os assentos de múltiplo-uso são comumente encontrados em restaurantes, bares, salas 

de espera pois, eles podem ser utilizados com diferentes propósitos, tais como fazer refeições, 

relaxar, trabalhar em uma mesa, etc. 

 Segundo Schakel et al (1969), os assentos de múltiplo-uso devem ser acolchoados, 

baixos e devem ser compatíveis para a posição sentada inclinada para a frente e reclinada; o 

encosto deve ter um leve acolchoamento na concavidade das costas e uma leve concavidade 

na altura do peito; além de uma espuma de borracha de espessura entre 2 a 4 cm para cobrir o 

assento inteiro. 

 A figura 4.15, apresenta os dois tipos de cadeiras de múltiplo -uso. 
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Figura 4.15 - Cadeiras de múltiplo-uso (Viver Bem Decoração, 2001). 

4.4 Estado da Arte do Produto Assento Industrial 

4.4.1 O Produto “Assento Industrial”: Histórico, Conceituação e Funcionalidade 

4.4.1.1 Justificativa para a Escolha do Produto 

 A partir dos dados teóricos observados até o momento, podemos objetivar o nosso 

trabalho em função do estudo de um tipo específico de produto: optamos pelo “assento 

industrial”. Tal escolha deve-se ao fato que a especificação de mobiliário adequado é 

dificultada pela diversidade das necessidades em função das características do trabalho 

realizado e das preferências do usuário. A demanda por um assento industrial adequado já 

vem despertando o interesse dos trabalhadores de diversas empresas, principalmente para 

aquelas que atuam de pé durante toda a jornada de trabalho. Por isso, acreditamos que muito 

pode ser estudado principalmente no que se refere ao “design” dos mobiliários industriais.  

 Desta forma, faz parte dos objetivos deste trabalho, contribuir para a aplicação dos 

conhecimentos fornecidos pela Ergonomia e disciplinas afins. 

4.4.1.2 Histórico 

 Nos primeiros momentos da industrialização, o operário da industria estava, de fato, 

perdendo um pouco de sua vida a cada dia; pois, o ambiente e a organização do trabalho nas 

fábricas não davam condições ao trabalhador de ter uma vida digna. Segundo Menezes 
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(1988), em quase todas as indústrias da época tinham as suas doenças características e as suas 

deformidades físicas. Os oleiros, os pintores e os cortadores de arame sofriam de 

envenenamento pelo chumbo; os mineiros, de tuberculose,  de anemia, de vista e de 

deformações da espinha; os afiadores, de asmas; os fiandeiros, de perturbações brônquicas; os 

fabricantes de fósforos, de envenenamento pelo fósforo. 

 Ainda de acordo com o autor, em 1865, na indústria de cutelaria de Sheffield, a 

expectativa de vida dos trabalhadores das fábricas e dos mineiros era pequena. A média da 

idade dos amoladores de tesouras era de 32 anos; dos afiadores de utensílios de lâmina e 

tesouras de tosquiar, 33 anos, dos afiadores de facas de mesa, 35 anos. 

 No passado, a administração do tempo para o trabalho no campo e na indústria era 

diferente. Os artífices e camponeses podiam   determinar, vez por outra, as suas pausas para 

descanso. Na indústria, quem determinava o ritmo e as pausas eram o programa de produção e 

as necessidades das máquinas. 

 Ainda hoje, apesar do progresso nas condições de trabalho, a situação hegemônica da 

máquina não se altera, ao contrário, se consolida através das propostas da “administração 

científica do trabalho” de Taylor, dos “estudos dos movimentos” do casal Gilbreht e da linha 

de montagem de Ford. A parada de um trabalhador significa a interrupção do processo de 

produção, por isso ela deve ser rigorosamente planejada. Segundo Menezes (op. cit.), esta 

necessidade de fixar o trabalhador no local de trabalho, faz surgir o assento na planta 

industrial como um eficiente dispositivo de redução da mobilidade do trabalhador. 

 Mont’Alvão (1994), cita que não passa de utopia pretender que o trabalhador permaneça 

sentado por todo o tempo em que estiver na estação de trabalho. No capítulo 3, Guimarães 

(2000a) e Soares (2001), citam que em qualquer situação o ideal é que nenhuma postura ou 

movimento seja mantido por longo período. 

 Portanto, não é certo determinar a postura sentada como sendo a melhor para a coluna, e 

sim, enriquecer a tarefa alternando as posturas assumidas na realização do trabalho 

4.4.1.3 Conceituação e Função do Produto 

 Segundo Ayoub (1973), a locação e o tamanho da área de trabalho, tanto para as 

posições de trabalho em pé, como sentada, estarão sujeitas a: 

• qualidade da produção; 

• classificação do tipo de trabalho executado (de precisão, leve ou pesado); 

• aos movimentos exigidos pela tarefa; 
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• as forças necessárias para a realização do trabalho. 

 Portanto, de acordo com Soares (1990a), o assento de trabalho terá uma relação estreita 

com a natureza da tarefa e as condições do meio ambiente onde esta se desenvolverá, além de 

ser um dos componentes do espaço de trabalho do operador. 

 Segundo Menezes (1988), o assento industrial pode ser definido como mobiliário 

destinado a ser utilizado no posto de trabalho industrial com a finalidade de fixar o 

trabalhador no local de trabalho e permitir um meio mais eficiente de controle, podendo 

contribuir para uma maior produtividade, ao reduzir as necessidades de pausa para descanso. 

 Observa-se que a definição apresentada pelo autor, não considera os requisitos 

fisiológicos de constante mobilidade, natural do ser humano, e enclausura o operador num 

sistema que visa apenas o processo produtivo sem levar em conta as demandas de conforto, 

qualidade de vida e satisfação no ambiente de trabalho.  

 Ainda de acordo com Menezes (op. cit.), o projeto de cadeira de uso industrial deverá 

objetivar a adequação às condições de uso, quer no que concerne aos aspectos construtivos e 

materiais, de modo a resistir às agressões do ambiente, quer nos aspectos ergonômicos, de 

modo a melhor atender às solicitações posturais impostas pelas tarefas e turnos prolongados.  

 O assento industrial pode ser definido como um tipo de mobiliário, destinado ao uso no 

ambiente industrial, cuja finalidade é propiciar uma postura confortável para atividades como, 

por exemplo, montagem, inspeção, seleção e leitura; através de um apoio confortável ao 

trabalhar no manuseio de peças e equipamentos, o assento industrial torna-se um equipamento 

fundamental da melhoria da produtividade e garantia da qualidade de vida do trabalhador. 

4.4.2 Classificação do Produto “Assento Industrial” 

 De acordo com Guimarães et al (2000), nos dias atuais, nos postos de trabalho 

industriais, convém  a necessidade de um assento alto (assento exigido para bancada de 

laboratório) por exemplo, ou que permita alternância de postura em pé e sentada (assento 

utilizado para operadores de máquinas operatrizes); ou seja, um banco em pé/sentado. 

4.4.2.1 Cadeira Alta 

 A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), apresenta normas específicas 

para as características físicas e dimensionais das cadeiras (NBR13962). O texto a seguir, é 

baseado em tais normas. 

 A cadeira alta é de modo geral uma adaptação da cadeira giratória. A altura do assento 

deverá sempre ser regulável, devendo a regulagem mínima atingir pelo menos 670 mm e 
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máxima pelo menos 720 mm. O intervalo de regulagem poderá ser excedido pelo fabricante, 

desde que os valores mínimo e máximo estejam incluídos na faixa de regulagem. As 

dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga que, segundo as 

normas da ABNT, é o conjunto dos seguintes elementos: uma peça de madeira (3 a 4 kg), 

tendo as bordas de contato com o assento com um raio de 60 mm. Sobre esta peça é acoplado 

um peso de 40 a 45 kg, com o centro de gravidade alinhado ao eixo de rotação do assento, e 

mais dois pesos iguais com 7,5 kg (ou um de 15 kg), com o centro de gravidade que tenha a 

linha vertical tangente à borda frontal do assento ( figura 4.16). 

 

Figura 4.16 - Gabarito de Carga (ABNT, 1997). 

 A cadeira operacional alta ou cadeira para desenhista ou cadeira para balcão ou cadeira 

para caixa, apresentam características físicas da cadeira giratória alta. 

 Toda cadeira giratória alta apresenta as seguintes características dos seus componentes: 

• estrutura giratória alta, com base de pelo menos cinco pontos de apoio (veja letra 

“a” da  figura 4.17); 

• assento (veja letra “b” da figura 4.17); 

• encosto (veja letra “c” da figura 4.17) - encosto baixo, podendo ser assento/encosto 

em concha dupla ou concha única (veja letra “a” da figura 4.18); 
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• regulagem - regular a altura do assento (veja letra “b” da figura 4.18). 

 A figura 4.18, (cadeira alta em concha do fabricante Massimo), apresenta base de quatro 

pontos de apoio. Portanto, esta cadeira não segue a ABNT. 

 

Figura 4.17 - Assento e encosto separados (Giroflex, 2001). 

 

Figura 4.18 - Assento e encosto moldados em uma só peça. Esta cadeira apresenta base de quatro pontos de 

apoio. Portanto, não segue a ABNT (Massimo). 
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4.4.2.1.1 Dimensões e Recomendações para Cadeira Alta 

 As dimensões da cadeira giratória alta devem estar de acordo com as tabelas 4.2 e 4.3 e 

as figuras 4.19 e 4.20. 

 Para o assento da cadeira alta existe as seguintes recomendações (tabela 4.4): 

• uma curvatura transversal do assento (veja a letra “g” da tabela 4.4) que não 

ultrapasse 25 mm em nenhum ponto da superfície do assento; 

• uma curvatura longitudinal do assento (veja a letra “h” da tabela 4.4) que não 

apresente profundidade superior a 40 mm em nenhum ponto da superfície do 

assento; 

• a borda frontal do assento (veja a letra “i” da tabela 4.4) deve ter uma forma 

arredondada com um raio de 40 mm a 120 mm; 

• a distância entre a borda frontal e o plano horizontal tangente ao assento na parte 

superior (veja a letra “j” da tabela 4.4) não deve ser menor que 40 mm.  
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Tabela 4.2 - Dimensões da cadeira giratória (ABNT, 1997). 

Dimensões em milímetros  
Valor Código Nome da variável Mínimo Máximo 

a Altura da superfície do assento (intervalo de 
regulagem)1), 4) 

Regulagem 
mínima 

420 

Regulagem 
máxima 

500 
a1 Largura do assento 400 - 
a2 Profundidade da superfície do assento 380 - 
a3 Profundidade útil do assento2) 380 440 
a4 Distância entre borda do assento e eixo 270 - 
α Ângulo de inclinação do assento2), 4) 0º 5º 
b Altura do encosto 220 - 

b1 Altura da borda superior do encosto4) 350 - 
b2 Altura do ponto mais saliente do encosto4) 170 230 
b3 Largura do encosto 305 - 
b4 Raio de curvatura do encosto  400 - 
c Altura do apoio lombar 100 - 

c1 Profundidade do apoio lombar2) 13 25 
c2 Espaço entre apoio lombar e assento4) 130 190 
β Ângulo assento – encosto2) 90º 105º 

γ Ângulo de inclinação do encosto2) 0º 15º 
e Altura do apóia-braço2), 4) 200 250 

e1 Distância interna do apóia -braço2) 450 560 
e2 Recuo do apóia -braço 100 - 
e3 Comprimento do apóia-braço 200 - 
e4 Largura do apóia-braço 40 - 
f Altura do apoio para cabeça3) 127 - 

f1 Largura do apoio para cabeça3) 254 - 
p Altura da borda inferior da prancheta 4) 210 - 

p1 Altura da borda superior da prancheta4) 230 - 
n Número de pontos de apoio da base 5 - 

1) A altura do assento deverá sempre ser regulável. A regulagem mínima deve atingir pelo 
menos 420 mm e a máxima deve chegar a pelo menos 500 mm. O intervalo de 
regulagem poderá ser excedido pelo fabricante, desde que os valores mínimo e máximo 
estejam incluídos na faixa de regulagem. 

2) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensões 
mínima e máxima apresentadas, podendo no entanto ultrapassá-las. 

3) Sempre que o ângulo de inclinação do encosto (γ) for maior que 30º é necessário apoio 
para cabeça. 

4) As dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (figura 
4.16) sobre o assento, quando houver estofamento e/ou mola central. 
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Figura 4.19 - Cadeira giratória - Corte e vista superior (ABNT, 1997). 
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Tabela 4.3 - Dimensões da cadeira giratória alta (ABNT, 1997). 

Dimensões em milímetros  
Valor Código Nome da variável Mínimo Máximo 

a Altura da superfície do assento (intervalo de 
regulagem)1), 2) 

Regulagem 
mínima 

670 

Regulagem 
máxima 

720 
s Altura do assento ao apóia -pés 420 500 
r Raio do aro apóia-pés 230 - 

1) A altura do assento deverá sempre ser regulável. A regulagem mínima deve atingir pelo 
menos 670 mm e a máxima deve chegar a pelo menos 720 mm. O intervalo de 
regulagem poderá ser excedido pelo fabricante, desde que os valores mínimo e máximo 
estejam incluídos na faixa de regulagem. 

2) As dimensões indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (figura 
4.16) sobre o assento, quando houver estofamento e/ou mola central.  

 

Figura 4.20 - Cadeira giratória alta (ABNT, 1997).  

Tabela 4.4 - Características construtivas do assento (ABNT, 1997). 

Dimensões em milímetros  
Valor Código Nome da variável Mínimo Máximo 

g Curvatura transversal - 25 
h Curvatura longitudinal - 40 
i Borda frontal (raio) 40 120 
j Distância entre borda frontal e plano horizontal 40 - 
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Figura 4.21 - Características construtivas do assento (ABNT, 1997). 

 Guimarães et al (2000), realizaram um estudo com o objetivo de especificar um assento 

adequado às necessidades dos trabalhadores do Laboratório de Colorização da Renner 

Dupont. Os resultados obtidos neste estudo recomenda as especificações dimensionais da 

cadeira giratória alta para o uso no laboratório e estão descritas na tabela 4.5. 

 Este estudo consistiu na avaliação de seis assentos: (i) três modelos de bancos em 

pé/sentado e (ii) três modelos de uma cadeira alta; como também, pretendeu-se avaliar os dois 

conceitos de assento diante das necessidades dos usuários. Para isso, realizaram a avaliação 

percepção da qualidade de assentos de trabalho, que foi feito através da entrevista aberta; 

como também, fizeram um experimento para comparar os seis modelos em situação de uso no 

ambiente de trabalho. 

 Alguns valores das especificações dimensionais da cadeira giratória alta recomendada 

não correspondem às recomendações da NBR13962:1997. Pois, segundo Guimarães et al (op. 

cit.), a norma não contempla todas as necessidades; por isso, foi necessário  tornar as 

recomendações mais restritivas em alguns casos e adotar valores fora dos intervalos 

estabelecidos em outros casos. 

 Na tabela 4.6, podemos analisar as diferenças das recomendações dimensionais da 

cadeira giratória alta segundo a ABNT (1997) e Guimarães et al (op. cit.) 
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Tabela 4.5 - Recomendações dimensionais para cadeira de trabalho em laboratório (Guimarães et al, 2000). 

Dimensões em milímetros  
Valor Código Nome da variável Mínimo Máximo 

a Altura da superfície do assento (intervalo de 
regulagem)  

735 815 

a1 Largura do assento 400 450 
a2 Profundidade da superfície do assento 370  
a3 Profundidade útil do assento 370 430 
a4 Distância entre borda do assento e eixo   
α Ângulo de inclinação do assento 0º 10º 
b Altura do encosto   

b1 Altura da borda superior do encosto 490 590 
b2 Altura do ponto mais saliente do encosto   
b3 Largura do encosto 254 410 
b4 Raio de curvatura do encosto    
c Altura do apoio lombar   

c1 Profundidade do apoio lombar   
c2 Espaço entre apoio lombar e assento   
β Ângulo assento – encosto 80º 125º 

γ Ângulo de inclinação do encosto   
e Altura do apóia-braço   

e1 Distância interna do apóia-braço   
e2 Recuo do apóia -braço   
e3 Comprimento do apóia-braço   
e4 Largura do apóia-braço   
f Altura do apoio para cabeça   

f1 Largura do apoio para cabeça   
p Altura da borda inferior da prancheta    

p1 Altura da borda superior da prancheta   
n Número de pontos de apoio da base 5  
 Densidade da espuma do assento (kg/m3) 330 600 
 Altura da borda inferior do encosto 110 180 
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Tabela 4.6 - Análise das diferenças das recomendações dimensionais da cadeira giratória alta segundo ABNT 

(1997) e Guimarães et al (2000). 

Dimensões em milímetros  
ABNT Guimarães et al Código Nome da variável Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

a Altura da superfície do assento (intervalo 
de regulagem) 

670 720  735 815 

a1 Largura do assento 400 - 400 450 
a2 Profundidade da superfície do assento 380 - 370  
a3 Profundidade útil do assento 380 440 370 430 
a4 Distância entre borda do assento e eixo     
α Ângulo de inclinação do assento 0º 5º 0º 10º 
b Altura do encosto 220 -   

b1 Altura da borda superior do encosto 350 - 490 590 
b2 Altura do ponto mais saliente do encosto 170 230    
b3 Largura do encosto 305 - 254 410 
b4 Raio de curvatura do encosto  400 -   
c Altura do apoio lombar 100 -   

c1 Profundidade do apoio lombar 13 25   
c2 Espaço entre apoio lombar e assento 130 190   
β Ângulo assento - encosto 90º 105º 80º 125º 

γ Ângulo de inclinação do encosto 0º 15º   
e Altura do apóia-braço 200 250   

e1 Distância interna do apóia-braço 200 250   
e2 Recuo do apóia -braço 200 -   
e3 Comprimento do apóia-braço 450 560   
e4 Largura do apóia-braço 40 -   
f Altura do apoio para cabeça     

f1 Largura do apoio para cabeça     
p Altura da borda inferior da prancheta     

p1 Altura da borda superior da prancheta     
n Número de pontos de apoio da base 5 - 5  
 Densidade da espuma do assento (kg/m3)   330 600 
 Altura da borda inferior do encosto   110 180 

 

4.4.2.2 Banco em Pé/Sentado 

 De acordo com Guimarães et al (2000), o banco em pé/sentado apresenta novo conceito, 

tratando-se essencialmente de um apoio regulável para descanso e para realização de tarefas 

leves, sendo oferecido em diferentes configurações (figura 4.22) porém ainda não está 

normatizado.  

 Vamos considerar o conceito de banco em pé/sentado como um assento que não possui 
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encosto, utilizado em atividades que não permitem a inclusão de um assento para a adoção da 

postura sentada durante toda a jornada de trabalho. É ideal para linha de montagem, centros 

cirúrgicos, bancos, supermercados e etc. (figura 4.23). 

 

Figura 4.22 - Modelos de bancos em pé/sentado (Brasgolden Ergonomics, 2001; Proderg, 2001). 

   

     

Figura 4.23 - Postos de trabalho de utilização do banco em pé/sentado (Proderg, 2001; Brasgolden 

Ergonomics, 2001). 
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 O banco em pé/sentado apresenta algumas vantagens ergonômicas segundo os seus 

fabricantes: 

• previne as dores nas coxas, pernas e pés; 

• diminui o surgimento de edemas e varizes; 

• reduz a fadiga prematura na região lombo-sacra e da panturrilha; 

• reduz a atividade músculo-lombar; 

• alivia a pressão nos discos intervertebrais, ao nível lombar; 

• evita lesões causadas por torções indevidas do tronco; 

• permite múltiplos posicionamentos, obtendo posturas ergonomicamente corretas. 

 Porém, segundo os autores, faz-se necessário investigar esse tipo de assento, 

considerando, aspectos como: opinião e percepção do usuário tomadas em condições reais de 

trabalho, análise biomecânica, etc.  

 O banco em pé/sentado apresenta as seguintes características dos seus componentes: 

• estrutura geralmente em aço; ou com base de acabamento (veja letra “a” da figura 

4.24); 

• assento (veja letra “b” da figura 4.24); 

• regulagem (veja letra ”c” da figura 4.24). 

 

Figura 4.24 - Características dos componentes do banco em pé/sentado (Ergotec, 2001) 
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4.4.3 Avaliação Configuracional dos “Assentos Industriais” 

 A caixa morfológica é um elemento que permite a avaliação comparativa das 

configurações de produtos diversos. Trata-se de um instrumento utilizado neste estudo para 

que se realize uma comparação formal e dimensional dos subsistemas dos assentos industriais. 

 Dentro os assentos industriais encontrados nas indústrias, selecionamos 12 cadeiras 

altas e 3 bancos em pé/sentado, considerados como mais representativos do ponto de vista 

formal. 

 O item 4.4.3.1 apresenta a caixa morfológica com doze cadeiras altas avaliadas. Foram 

tomadas as seguintes medidas em centímetros dos diversos subsistemas das cadeiras altas: a) 

assento (largura, profundidade e altura da superfície do assento); b) encosto (largura e 

profundidade); c) estrutura (número de pontos de apoio da base). Todas as medidas foram 

fornecidas pelos fabricantes. 

 O item 4.4.3.2 apresenta a caixa morfológica com três bancos em pé/sentado 

avaliados. Foram tomadas as seguintes medidas em centímetros dos dois subsistemas dos 

bancos em pé/sentado: a) assento (giro, inclinação, largura, profundidade e altura da 

superfície do assento); b) estrutura (número de pontos de apoio da base). Todas as medidas 

foram fornecidas pelos fabricantes. 
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4.4.3.1 Caixa Morfológica das Cadeiras Altas 

 

Cadeira alta 1 
 

Cadeira alta 2 
 

Cadeira alta 3 
 

Cadeira alta 4 

A
SS

E
N

T
O

 

    

 

• Largura: 44 cm 
• Profundidade: 50 cm 
• Altura da superfície do 

assento: 61 a 71 cm 

• Largura: 43 cm 
• Profundidade: 55 cm 
• Altura da superfície do 

assento: 59 a 69 cm 

• Largura: 62,5 cm 
• Profundidade: 60 cm 
• Altura da superfície do 

assento: 61 a 71 

• Largura: 43 cm 
• Profundidade: 41 cm 
• Altura da superfície do 

assento: 54 a 64 cm 

E
N

C
O

ST
O

 

    

 
• Largura: 44 cm 
• Altura: * 

• Largura: 43 cm 
• Altura: * 

• Largura: 62,5 cm 
• Altura: * 

• Largura: 43 cm 
• Altura: 32 cm 

E
ST

R
U

T
U

R
A

 

    

 
• Nº de pontos de apoio 

da base: 5 
• Nº de pontos de apoio 

da base: 5 
• Nº de pontos de apoio 

da base: 5 
• Nº de pontos de apoio 

da base: 5  

* Não fornecido. 
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Cadeira alta 5 
 

Cadeira alta 6 
 

Cadeira alta 7 
 

Cadeira alta 8 

A
SS

E
N

T
O

 

    

 

• Largura: * 
• Profundidade: * 
• Altura da superfície do 

assento: 52 a 77 cm 

• Largura: * 
• Profundidade: * 
• Altura da superfície do 

assento: 54 a 79 cm 

• Largura: * 
• Profundidade: * 
• Altura da superfície do 

assento: 54 a 79 cm 

• Largura: 41 cm 
• Profundidade: 43 cm 
• Altura da superfície do 

assento: 54 a 79 cm 

E
N

C
O

ST
O

 

    

 
• Largura: * 
• Altura: * 

• Largura: * 
• Altura: * 

• Largura: * 
• Altura: * 

• Largura: 41 cm 
• Altura: 26 cm 

E
ST

R
U

T
U

R
A

 

    

 • Nº de pontos de apoio 
da base: 5 

• Nº de pontos de apoio 
da base: 5 

• Nº de pontos de apoio 
da base: 5 

• Nº de pontos de apoio 
da base: 1  

* Não fornecido. 
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Cadeira alta 9 
 

Cadeira alta 10 
 

Cadeira alta 11 
 

Cadeira alta 12 

A
SS

E
N

T
O

 

    

 

• Largura: * 
• Profundidade: * 
• Altura da superfície do 

assento: 43 a 55 cm; 
55 a 67 cm; 67 a 79 
cm ou fixa 

• Largura: * 
• Profundidade: * 
• Altura da superfície do 

assento: 43 a 55 cm; 
55 a 67 cm; 67 a 79 
cm ou fixa 

• Largura: * 
• Profundidade: * 
• Altura da superfície do 

assento: 43 a 55 cm; 
55 a 67 cm; 67 a 79 
cm ou fixa 

• Largura: * 
• Profundidade: * 
• Altura da superfície do 

assento: 43 a 55 cm; 
55 a 67 cm; 67 a 79 
cm ou fixa 

E
N

C
O

ST
O

 

    

 
• Largura: * 
• Altura: * 

• Largura: * 
• Altura: * 

• Largura: * 
• Altura: * 

• Largura: * 
• Altura: * 

E
ST

R
U

T
U

R
A

 

    

 • Nº de pontos de apoio 
da base: 4 

• Nº de pontos de apoio 
da base: 4 

• Nº de pontos de apoio 
da base: 4 

• Nº de pontos de apoio 
da base: 4  

* Não fornecido. 
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4.4.3.2 Caixa Morfológica do Banco em Pé/Sentado 

 

Banco em pé/sentado 1 
 

Banco em pé/sentado 2 
 

Banco em pé/sentado 3 

A
SS

E
N

T
O

 

   

 

• Giro: 32° 
• Inclinação: 15° 
• Largura: 30 cm 
• Profundidade: 22 cm 
• Altura da superfície do 

assento: 53 a 85 cm 

• Giro: *° 
• Inclinação: *° 
• Largura: 36 cm 
• Profundidade: 28 cm 
• Altura da superfície do 

assento: * 

• Giro: 360° 
• Inclinação: 11° 
• Largura: 36 cm 
• Profundidade: 31 cm 
• Altura da superfície do 

assento: 61 a 84 cm 

E
ST

R
U

T
U

R
A

 

   

 • Nº de pontos de apoio 
da base: 4 

• Nº de pontos de apoio 
da base: 1 

• Nº de pontos de apoio 
da base: 1 

Não fornecido. 
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5 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ASSENTOS 

5.1 Métodos e Técnicas de Avaliação de Produtos 

 De acordo com Guimarães (2000b), com a finalidade de melhor enquadrar o homem em 

seu meio de trabalho, deve-se considerar não somente a adequação física, fator primordial à 

adequação do homem à sua atividade, mas também, a questão do enriquecimento da tarefa, do 

conforto, segurança e da qualidade de vida. Todos estes itens podem ser considerados na 

avaliação de mobiliários. Assim, dois tipos de avaliação podem ser desenvolvid os: as 

avaliações físicas e as avaliações ergonômicas. 

5.1.1 Avaliações Físicas 

 Durante a realização desta avaliação, não são feitas referências aos usuários, são feitas 

apenas referências às características do próprio produto. Segundo Dillon (1981), os testes a 

serem realizados, têm a função de avaliar: 

• a força e a estabilidade da estrutura e de todo mobiliário; 

• materiais de superfície, adesivos e revestimentos; 

• espumas, enchimento e sistemas de suspensão de cadeiras; 

• tecidos usados com material de cobertura. 

 Nestes testes físicos as forças que agem sobre as cadeiras podem ser definidas pelo peso 

e atividades dos usuários nos seus relacionamentos de uso. Sendo assim, conforme Dillon (op. 

cit.), podemos considerá-los como: 

• Testes simulando o uso funcional: consiste na aplicação de cargas que simulam o 

que ocorre quando a cadeira está apoiando a posição do corpo na posição sentada. 

São aplicados como sendo o equivalente ao peso do usuário do percentil 97,5, em 

um uso normal contínuo, multiplicado, para efeito de teste, por um fator de 

segurança de 1.25. 

• Testes simulando o uso não-funcional: consiste na aplicação de cargas que simulam 

o que ocorre quando a cadeira é usada de modo não convencional: por exemplo, 

quando o usuário deixa-se cair pesadamente sobre  o assento ou quando o usuário se 

senta na prancheta de uma carteira universitária. 

 Segundo a BS 5876 (1980), estes testes podem ser exemplificados, conforme a        

figura 5.1.  
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Figura 5.1 - Testes físicos para a avaliação de resistência e estabilidade de cadeiras educacionais (BS 5873, 

1980) 
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5.1.2 Avaliações Ergonômicas 

 Segundo Moraes & Mont’Alvão (2000), as avaliações ou testes ergonômicos têm como 

finalidade retornar aos usuários as propostas e alternativas projetuais. As simulações e 

avaliações através de modelos de testes compreendem as avaliações ergonômicas. As técnicas 

de conclave têm como objetivo a participação dos usuários nas decisões relativas às soluções 

a serem implantadas. Experimentos com variáveis controladas, também são realizados para 

fundamentar escolhas. 

5.2 Métodos e Técnicas para Avaliações Ergonômicas de Produtos 

 Descrevemos a seguir, alguns métodos e técnicas de avaliações de assentos de trabalho. 

5.2.1 Avaliações Dimensionais 

 Segundo Soares (1990a), este tipo de avaliação ergonômica permite definir se existe 

uma acomodação eficiente do produto às exigências anatômicas e antropométricas dos 

usuários, em função da segurança, eficiência e facilidade no uso. 

 Para um correto dimensionamento do assento e, conseqüentemente do posto de trabalho, 

é necessário aliar os dados antropométricos com os imperativos biomecânicos e orgânicos dos 

usuários. 

 De acordo com Soares (op. cit.), a avaliação dimensional do assento de trabalho pode 

ser realizada a partir de duas perspectivas: a avaliação antropométrica estática e a dinâmica. 

 Na avaliação antropométrica estática são definidas variáveis antropométricas referentes 

a dimensão do assento e são selecionados percentis corretos em função das restrições 

impostas pela relação do homem com o produto. 

 A avaliação antropométrica dinâmica utiliza-se de manequins antropométricos 

bidimensionais computadorizados para a definição de áreas otimizadas de alcance e 

visualização do posto de trabalho. O ‘layout” deste posto de trabalho é estabelecido a partir 

das necessidades de espaço dos usuários maiores e as restrições de alcance imposta pelos 

menores. 

5.2.2  Avaliações Fisiológicas 

 De acordo com Soares (op. cit.), o uso de um produto com design inadequado faz com 

que o usuário se sujeite a sobrecargas físicas ou mentais o que, certamente, acarretaria em 

ineficiência , e , possivelmente, em dificuldades no uso. 
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 Esta avaliação é muito utilizada pelos diversos autores. Exemplo: Mandal (1981), 

estudou a postura sentada e a ereta e sua influência na lordose lombar. Outros autores 

realizaram análises da atividade muscular, na postura sentada, utilizando a técnica da 

eletromiografia (Floyd e Ward, 1976); outros autores utilizaram a biomecânica como 

ferramenta para a avaliação de assentos (Eklund et al, 1983; Nunes Sobrinho, 1985); e ainda 

outros autores realizaram avaliações através do monitoramento dos batimentos cardíacos (BC) 

(Guimarães & Renner, 2001; Soares et al, 2001).  

5.2.3 Avaliações Subjetivas 

 A opinião dos usuários possui evidência direta com fatores como conforto, 

aceitabilidade do produto, facilidade de uso. Tais fatores podem ser julgados através de 

opiniões obtidas por meios de questionários opiniários (respondidos ou auto-administrados no 

curso de uma entrevista, para avaliar evidências gerais de uso ou aspectos anatômicos e 

fisiológicos dos usuários). 

 A análise de um assento de trabalho envolve não apenas questões antropométricas e 

biomecânicas, como também, aspectos subjetivos, além do efeito da organização do trabalho e 

da concepção dos demais elementos do posto de trabalho. 

 A aplicação de questionários específicos destinados a identificar a demanda do usuário 

com relação aos atributos objetivos de seu assento de trabalho são muitos utilizados na 

Análise Macroergonômica do Trabalho. Segundo Guimarães (2000b), na AMT, o usuário é, 

antes de tudo, mais que um colaborador, um ator do processo de análise em questão. 

5.2.3.1 Avaliação de Conforto 

 Segundo Pheasant (1986), fisiologicamente, conforto é a ausência de sensações 

corporais desagradáveis - o desconforto, mais fácil de identificar e avaliar. 

 Assim para analisar o conforto, alguns autores utilizaram uma Escala Geral de Conforto 

(General Confort Scales - GCS) que variava entre três pontos – desconfortável, médio e 

confortável – usadas por Grandjean (1973) (para analisar cadeiras de auditório). Shackel et al. 

(1969) usaram a seguinte escala de onze pontos para avaliar cadeiras de múltiplo- uso em 

função  de como o sujeito sentia -se no momento: 

• Eu me sinto completamente relaxado; 

• Eu me sinto perfeitamente confortável; 

• Eu me sinto bastante confortável; 

• Eu me sinto pouco confortável; 
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• Eu não me sinto confortável; 

• Eu me sinto inquieto e agitado; 

• Eu sinto câimbras; 

• Eu me sinto tenso; 

• Eu me sinto dormente ou “em brasas”; 

• Eu me sinto doloroso e sensível; 

• Eu sinto uma dor insuportável. 

 Algumas outras técnicas de avaliação de conforto segundo Soares (1990a): 

• Classificação de conforto da área do corpo: utiliza-se a ilustração de um manequim 

dividido em 15 áreas corporais, cada qual com um número de referência. Cada 

número deve ser transferido para dentro de cinco quadrados que obedecem a uma 

distribuição que varia das três mais confortáveis as três mais desconfortáveis. 

• Lista de verificação das características das cadeiras: classifica o conforto das áreas 

do corpo a partir das características da cadeira que possam provocar este conforto ou 

desconforto localizado. 

• Ordenação direta: o sujeito senta-se, por um longo tempo, em cada cadeira, sem que 

a tenha visto ou tocado, e a ordena, em três grupos, a partir do índice de conforto 

apresentado.  

• Experimento através de ajustes (“fitting trials”): permite o sujeito ajustar as 

dimensões da cadeira até otimizar o conforto subjetivo. 

5.2.3.2 Avaliação de Desconforto 

 Segundo Soares (1990a), o critério de medição através do desconforto passou a ser 

utilizado a partir as seguintes recomendações propostas por Branton (1969): 

• as evidências de desconforto devem ser um critério para avaliação; 

• escalas devem ser usadas; 

• os sujeitos devem indicar o desconforto por partes do corpo; 

• utilização de uma lista de verificação para que os sujeitos avaliem o desempenho 

específico da cadeira. 

 Com base nos critérios de desconforto, Corlett e Bishop (1976), desenvolveram escalas 

de Desconforto de Partes do Corpo (Body Part Discomfort - BPD), semelhantes a classificação 

de conforto da área do corpo apresentadas por Shackel et al. (1969), e atualmente de larga 

utilização. Trata-se de um manequim (capítulo 3, figura 3.16, página 48), com o corpo 
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dividido em doze partes numeradas. Após intervalos amostrais de tempo e avaliação, solicita-

se ao sujeito que anote o número correspondente ao local da sensação de desconforto, e o 

posicione numa escala de sete pontos - que vai de “extremamente confortável” até 

“extremamente desconfortável”. Este processo é bastante simples e permite uma rápida 

avaliação, como demonstrara, Drury e Coury (1982), ao testar o protótipo de uma cadeira 

usada nas atividades de datilografia e trabalhos no computador.  

 A avaliação do desconforto pode ser obtida também através do seu relacionamento com 

a medição das pressões distribuídas sobre o assento e o encosto (Cross-modality matching- 

CMM). Corlett (1989) relata a experiência de Gregg que, através do uso de uma almofada que 

media a pressão, encontrou uma concordância entre o índice de desconforto obtido por este 

método e o obtido pela escala de desconforto de partes do corpo (BPD).  

 Corlett (op. cit.) apresenta uma matriz (tabela 5.1) com o cruzamento dos fatores 

funcionais no uso de assentos e as técnicas adequadas para a avaliação destes fatores num 

assento industrial. 

5.2.4  Principais Tipos de Pesquisas Usadas pela Ergonomia 

 Segundo Moraes & Mont’Alvão (2000), a Ergonomia dispõe, em termos gerais, de dois 

tipos de pesquisa: a descritiva e a experimental. A pesquisa descritiva procura descobrir, 

observar os fenômenos, classificando-os e interpretando-os. A pesquisa experimental procura 

dizer de que modo ou por quais causas o fenômeno é produzido. 

5.2.4.1 Pesquisa Descritiva  

 Significa narrar o que acontece, interpretar a realidade sem nela interferir para  

modificá-la. Esta pesquisa pode ser feita através de observação e inquirição. A observação é 

um dos meios que o ser humano utiliza com mais freqüência para conhecer e compreender 

pessoas, coisas, acontecimentos e situações. É considerada como base de comprovação de tal 

ou qual hipótese. E a inquirição compreende entrevistas, verbalizações, questionários, escalas 

de avaliação.  

 A observação pode ser assistemática e sistemática. A observação assistemática é a 

observação que se realiza sem planejamento, é ocasional; e a sistemática é a observação que 

se realiza em condições controladas para responder a propósitos que se definiram a priori. 

Muito utilizada na fase de diagnose, através de registro de comportamento que é utilizado 

para levantamentos de dados para apreciação e ou diagnóstico ergonômico. A observação 

sistemática pode ser direta e indireta. A observação direta é quando se aplica os sentidos sobre 
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os fenômenos que deseja observar e a indireta, quando se utiliza de instrumentos para registrar 

ou medir informações que se deseja obter. O planejamento da observação sistemática delimita 

a área da realidade empírica, indica o campo que compreende a população, determinação do 

tempo. 

5.2.4.2 Pesquisa Experimental  

 Significa explicar o que acontece, verificar a relação de causalidade que se estabelece 

entre variáveis. Não existe pesquisa experimental sem experimento. Esta pesquisa manipula. 

deliberadamente, algum aspecto da realidade, sob condições artificiais. 

 Segundo Moraes (1988), alguns aspectos são considerados ao serem definidos os 

elementos que contextualizam a tarefa:  

• a presença humana: características e opiniões dos trabalhadores; 

• as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os auxílios existentes; 

• as informações disponíveis e sua apresentação; 

• os comandos para atuação sobre o sistema; 

• os procedimentos operacionais envolvidos; 

• as injunções da organização do trabalho; 

• o entorno espacial e físico. 

 Chapanis (1972), apresenta as principais etapas a serem observadas no planejamento da 

análise das atividades: 

• estabelecer uma harmonia e garantir a compreensão dos sujeitos que irá observar; 

• estudar a totalidade do trabalho e ficar familiarizado com todos os passos e todas as 

atividades que compõem a tarefa; 

• decidir sobre as categorias de observação; 

• planejar a planilha de dados; 

• decidir sobre a duração da amostra; 

• decidir sobre as unidades de intervalo dos registros; 

•  selecionar uma amostra representativa dos sujeitos; 

• selecionar uma amostra representativa das atividades da tarefa. 

 Segundo Guimarães (2000b) & Moraes e Mont’Alvão (2000), as etapas básicas de uma 

intervenção ergonômica, que considera a análise de atividades da tarefa real, são: 

• levantamento inicial ou apreciação ergonômica: 

− fase de problematização, mapeamento dos problemas ergonômicos da empresa; 
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− delimitação dos problemas ergonômicos: posturas, cognitivos, operacionais, etc; 

− as observações se dão por métodos diretos e indiretos (registros fotográficos e 

vídeo); 

− entrevistas com supervisores e trabalhadores; 

− parecer ergonômico. 

• levantamento detalhado e análise ou diagnose ergonômica: 

− aprofundar os problemas ergonômicos levantados e priorizados no parecer; 

− análise macroergonômica e/ou análise da tarefa dos sistemas homem-tarefa-

máquina; 

− registros de comportamento; 

− realizam-se gravações em vídeo, entrevistas; 

− registra-se freqüência/ duração de posturas assumidas. 

• projetação ergonômica: 

− adaptar as estações de trabalho às características físicas, psíquicas e cognitivas 

do trabalhador; 

− detalhamento do arranjo. 

• detalhamento ergonômico e otimização: 

− revisão do projeto após avaliação. 

5.2.5 Avaliações Comportamentais 

 São aquelas utilizadas para analisar o conjunto de atitudes e reações do indivíduo em 

face ao meio-ambiente no qual está inserido. Esta avaliação analisa o uso do produto pelo 

usuário.  

 Para assentos de trabalho, há duas técnicas bastante efetivas para avaliação: análise das 

atividades/posturas assumidas e análise do registro de freqüências posturais. 

• Análise das atividades/ posturas assumidas: segundo Guimarães (2000b), atividade é 

caracterizada pelo comportamento do trabalhador no seu local de trabalho. 

Compreende o conjunto de operações, ações, que o trabalhador realiza para 

desempenhar a sua tarefa. 
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Tabela 5.1 - Alguns métodos na avaliação das qualidades funcionais de um assento na indústria (Corlett, 1989). 
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Observando * *    *     * 

Alcançando * *  *  * *   * * 

Assento *  * * * * * *  * * 

Encosto *  * * * * * *  * * 

Ajuste * *          

Ingresso/ egresso * *  * * *    *  

Estabilidade  *  *  *    *  

Apoio do peso   * *  * *  * *  

Compressão sobre 

as coxas 

*  *   * * *    

Ângulo tronco-

coxas 

*   * *      * 

Cargas nas pernas   * *  * *     

Carga na coluna    *  * *    * 

Carga no pescoço/ 

braços  

    * * *     

Mudanças posturais   *  * *      

Uso prolongado     * * *    * 

Aceitabilidade    *  *  *    

Conforto   *  * * *  *   

Apoio lombar * * *    *   * * 

 

 As avaliações comportamentais permitem a decomposição das diversas atividades que 

constituem as tarefas representadas em função das posturas assumidas pelos usuários de 

percentis extremos, através de uma tabela com o registro postural de atividades. Na 

construção desta tabela, define as atividades que compõem a tarefa que, em seguida, são 

associadas as respostas positivas. Seleciona-se os usuários extremos (próximos ao 5° e 95° 
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percentis do homem e da mulher) e registra-se fotograficamente as atividades/ posturas de 

cada usuário. Monta-se a tabela, associando a postura correspondente a cada atividade, e 

procede-se a análise dos custos humanos envolvidos. 

• Análise do registro de freqüências posturais: esta análise apresenta o registro de 

duração do tempo gasto em cada uma das posturas assumidas. Os desempenhos das 

atividades dos usuários selecionados podem ser registrados através de uma 

filmadora de vídeo. 

 Segundo Moraes e Mont’Alvão (2000), a atenção do ergonomista é voltada para dois 

aspectos: a postura assumida e encadeamento postural. Estes dois aspectos não são 

dissociáveis pois as posturas de trabalho se situam-se sempre como parte de um processo 

contínuo e dinâmico de mudança de postura. Somente se pode descrever uma postura quando 

se considera a duração (a mudança ou manutenção de uma postura). Assim, os ergonomistas 

realizam os registros e medições de freqüência e tempo, para possibilitar afirmações válidas 

sobre a carga postural. Desta forma, ele identifica a atividade postural do operador, as 

manutenções prolongadas de postura e as mudanças freqüentes de postura como elementos da 

carga física de trabalho. 

5.2.5.1 Análise da Tarefa 

 Para a observação dos comportamentos dos usuários a partir dos registros das 

atividades, a “análise da tarefa” é uma valorosa ferramenta que a Ergonomia dispõe. 

 Segundo Guimarães (2000b), tarefa é o objetivo a atingir, o resultado a obter; e análise 

da tarefa compreende uma série de técnicas para desenvolver e avaliar a tarefa desempenhada. 

Envolve a coleta de dados das demandas da tarefa, ou seja, a demanda de todas as atividades 

realizadas para cumprir a tarefa e a representação destes dados. É uma metodologia apoiada 

por um número de técnicas específicas para ajudar o analista a coletar informações, organizá-

las e tomar decisões projetuais.  

 De acordo com Moraes & Mont’Alvão (2000), utiliza-se a análise da tarefa ao projetar 

um sistema, avaliar um projeto de sistema ou para analisar e resolver um problema particular 

de desempenho no Sistema Homem-Tarefa-Máquina. 

 Ainda conforme os autores, algumas categorias representam os impactos no 

desempenho do sistema que análise da tarefa pode ter: 

• alocação de funções: definir o papel do operador no controle do sistema; 

• especificação de pessoal: capacitar o pessoal para realizar a tarefa eficientemente; 

• equipe e organização do trabalho: determinar o número de participantes da equipe e 
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alocar responsabilidades; 

• design de interface e da tarefa: assegurar disponibilidade e o design adequados de 

mostradores de informação, que permitam ao(s) operador(es) realizar a tarefa 

corretamente; 

• aquisição de habilidades e conhecimentos: propicia o projeto de treinamento e a 

explicitação de procedimentos; 

• garantia de desempenho: predição do desempenho a partir dos níveis de 

confiabilidade. 

5.3 Definição do Modelo de Pesquisa 

 A nível de método de pesquisa optou-se, neste estudo, pelo uso de um método 

preponderantemente descritivo, já que o nosso objetivo é reduzir os custos humanos na 

postura sentada, em situação real de trabalho e obter parâmetros para a avaliação e projeto de 

assentos industriais. 

 A abordagem inicial será baseada na análise ergonômica do Sistema                   

Homem-Tarefa-Máquina (SHTM) (Moraes & Mont’Alvão, 2000). 

 O método escolhido para desenvolver o trabalho de campo é a análise da tarefa. 

 As etapas da intervenção ergonômica irão considerar: a apreciação ergonômica onde 

iremos fazer um mapeamento dos problemas ergonômicos do local de trabalho, delimitar estes 

problemas ergonômicos para fazer observações assistemáticas e sistemáticas, 

conseqüentemente observações diretas e indiretas (registros fotográficos e em vídeo).  

 Na fase diagnose serão aprofundados os estudos dos problemas ergonômicos, realizados 

a análise da tarefa, observados os comportamentos dos usuários a partir dos registros das 

atividades, registrados a freqüência/duração de posturas assumidas, aplicados questionários 

para conhecer o perfil e voz das operadoras que trabalham no setor de embalagem de uma 

indústria têxtil, a Fibrasil, e propôs recomendações ergonômicas para o setor. 

 No estudo de campo serão realizadas investigações no setor de embalagem da Fibrasil 

com diversos tipos de assentos em condições reais de trabalho. Estes estudos permitiram uma 

comparação entre os resultados obtidos e o estudo que serviu como referência.  
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6 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA DO SISTEMA HOMEM-TAREFA-

MÁQUINA DO POSTO DE TRABALHO DAS EMBALADEIRAS 

6.1 Identificação e Descrição da Unidade Produtiva 

 Apresenta-se a seguir dados para a caracterização da unidade produtiva alvo do estudo 

ergonômico. 

6.1.1  Identificação da Unidade Produtiva (UP) 

Nome da empresa: Fibrasil Têxtil S.A. 

Endereço: Av. Dr. Rinaldo de Pinho Alves, 2680 Paratibe/Paulista - PE 

Ano de Fundação: fundada como Hering do Brasil em 1975 até 1996, quando passou a ser 

Fibrasil Têxtil S.A. 

Tipo de Produção: fabricação de malha, beneficiamento e confecção. 

Público Alvo: Vendas no atacado de produtos de moda masculina, feminina e infantil. 

Exportação da produção para Argentina, Paraguai e Uruguai.  

Relações Institucionais: SESI, SENAI, Sindicato dos tecelões, Sindicato das costureiras. 

Número de Funcionários: 2666 (dois mil seiscentos e sessenta e seis funcionários).  

6.1.2  Organograma Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 - Organograma hierárquico dos diversos departamentos da UP. 
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A partir do diagrama apresentado, pode-se situar o posto de trabalho da célula de 

embalagem como subordinado a Diretoria de Operações Industriais e a Gerência de 

Confecção.  

6.1.3 Ambiente Físico-Químico 

Não há registro dos riscos ambientais no setor de Embalagem no último PPRA 

(Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais), restando-nos apenas dados sobre o 

iluminamento no setor: 

Tabela 6.1 - Dados sobre a iluminância no setor de embalagem. 

Células  Iluminamento 

1 a 10 
Baixa luminosidade, variando 
de 100 a 220 lux. 

11 a 16 Luminosidade adequada, 
variando de 450 a 600 lux.  

17 
Baixa luminosidade, variando 
de 230 a 270 lux. 

 

 As células de 11 a 16 apresentam melhores índices de iluminamento para atender às 

exigências do mercado de exportação. 
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6.1.4  Evidenciação do Processo Produtivo 

6.1.4.1 Organografia das Seções da Fábrica 

O diagrama abaixo representa o fluxo da matéria prima - malha - desde a entrada com 

o algodão até a saída como peça pronta para entrega ao cliente. Os setores estão apresentados 

com uma descrição da sua atividade principal. 

INÍCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 - Fluxo de matéria-prima da fábrica. 

 

 

FIAÇÃO – Beneficiamento do 
algodão bruto, tecelagem do fio 

de algodão. 

MALHARIA – tecelagem da 
malha a partir dos fios recebidos 
da fiação e de externos.  

BENEFICIAMENTO –
Alvejamento, tingimento, 
estamparia, e demais processos e 
beneficiamento da malha. 

ARMAZENAMENTO – A 
malha é armazenada para ser 
enviada à talharia conforme o 

pedido do cliente. 

TALHARIA – A malha é 
infestada e cortada em peças de 

acordo com pedido do cliente.  

EMBALAGEM – As peças 
confeccionadas são etiquetadas com 
código de barras e embaladas em 
sacos plásticos ou cabides conforme 
pedido do cliente. 

EXPEDIÇÃO – As peças 
embaladas são acondicionadas em 
estoque e posteriormente 
encaixotadas conforme pedido do 
cliente. 

CONFECÇÃO – As peças cortadas 
são costuradas conforme pedido do 
cliente. 

PRECOM – Distribuição e triagem 
de peças de acordo com o setor a 
confeccioná-las: confecção, 
cooperativas ou facção. 

FIM 



Capítulo 6 Avaliação Ergonômica Sistema Homem-Tarefa-Máquina do Posto de Trabalho das Embaladeiras 

 

 109 

6.1.5 Quadro de Arrolamento das Matérias-Primas 

 A tabela abaixo apresenta a identificação e quantidade por dia de insumos concernentes 

à atividade na célula de embalagem. Os valores não são exatos. Foram referidos como uma 

média de produção diária. 

Tabela 6.2 - Insumos concernentes a atividade na célula de embalagem por dia. 

Descrição Quantidade 
Peças/dia 57.000 
Sacos plásticos/dia  75% (42.750) 
Cabides/dia 25% (11.250) 

 

6.1.6 Quadro de Arrolamento das Máquinas, Equipamentos e Processos 

Tabela 6.3 - Descrição dos equipamentos e suas funções. 

Equipamento Descrição de atividade  
Pistola de etiquetagem Fixar as etiquetas nas peças 
Gabarito Molde para dobra das peças 

 

6.1.7 Quadro de Planejamento, Programação e Controle de Produção 

 A fábrica funciona em dois turnos de trabalho de 8 horas diárias, um turno das 05:00h 

às 13:30h e o seguinte das 13:30h às 22:00h. Existe ainda um horário denominado “turnão”, 

12 horas diárias, que acontece em casos de uma maior demanda de produção. A sua duração 

fica a critério da gerência. As pausas para refeição são de meia hora ocorrendo em forma de 

rodízio, sendo no primeiro turno das 10:30h às 12:30h, e no segundo das 18:00h às 20h.  

 As células de embalagem têm um total de 157 funcionários distribuídos em dois turnos, 

sendo 76 funcionários no primeiro turno e 81 no segundo turno. O setor de embalagem possui 

17 células nas quais trabalham 5 funcionários por célula de forma permanente. 
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6.1.8 Mapofluxograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 - Fluxo de produção na célula de embalagem. 

 O layout utilizado no setor de embalagem apresenta as seguintes características: 

• cada célula trabalha independentemente da outra, isto é, não há uma seqüência  de 

operações entre elas; 

• as funcionárias são polivalentes desempenhando todas as funções da célula, 

mudando de função aleatoriamente; 

• facilidade de manter a continuidade da produção no caso de ausência de 

embaladeiras; 

• apresenta grande manuseio de material.  

 O fluxo de produção na célula de embalagem caracteriza-se como por funcional ou por 
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processo. O mesmo material, no caso as peças de roupa, movem-se pela bancada da célula, 

havendo uma seqüência de operações como mostra a figura 6.3. 

6.1.9 Caracterização de Produtos, Refugos e Resíduos 

 Não há refugos, nem resíduos no setor de embalagem. Há perdas somente de insumos. 

6.1.10 Descrição e Caracterização da Mão de Obra 

• Nível de instrução: 2º grau completo ou cursando; 

• Sindicalização: Sindicato dos Tecelões e Sindicato das Costureiras; 

• Tipo de treinamento: Não há treinamento específico; 

• Critérios de seleção: 2º grau completo ou cursando, e ser do sexo feminino; 

• Absenteísmo: O setor de embalagem refere um índice de 10 faltas diárias numa 

população de 157 funcionários/dia; 

• Controle: O controle é realizado por um relógio de ponto na entrada e na saída. Há 

uma revista aleatória na saída a partir de um aviso eletrônico. Também há 

controle/revista na saída do refeitório e vigilância nos vestiários feminino e 

masculino; 

• Participação nas decisões e lucros: Não há participação nos lucros, nem nas 

decisões; 

• Admissão: A admissão é feita de acordo com a necessidade da empresa, podendo ser 

contrato temporário ou efetivo; 

• Demissão: Não há demissões rotineiras; 

• Férias: Há dois tipos: coletiva - vinte dias (19/12 a 10/01) e por escala - dez dias em 

escalas ao longo do ano; 

• Alimentação: É realizada no refeitório da empresa com o custo de R$ 0,70; 

• Transporte: A FIBRASIL disponibiliza ônibus para os funcionários, que é opcional 

com o custo de 6% do salário; 

• Lazer: Clube Fibrasil - campo de futebol; cantina; eventos realizados no local; 

• Assistência e Serviço Social: A empresa oferece assistência médica (Clínica Santa 

Helena) e odontológica (Odontosaúde). Oferece ainda, creche para crianças de 0 a 6 

anos em Paratibe durante o expediente. 
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6.1.11 Saúde, Higiene e Segurança do Trabalho 

• Estatística de acidentes de trabalho e doenças profissionais: Não foi realizado 

PCMSO no setor de embalagem. Não há registros de acidentes de trabalho, nem 

doenças ocupacionais neste setor; 

• Prevenção: As embaladeiras usam camisas com símbolo característico do seu setor e 

com slogans sobre segurança; 

• Setor de Medicina do Trabalho: Funciona das 13hs às 17hs. O atendimento consiste 

de exames de admissão/demissão, retorno ao trabalho, mudança de função, 

periódicos, acidentes de trabalho e atestados; 

• Instalação: Sala de atendimento, sala auxiliar, sala acústica (audiometria), sala para 

curativos, sala para repouso e gabinete odontológico; 

• Equipamentos disponíveis: Audiômetro, tensiômetro e estetoscópio; 

• Medicamentos disponíveis: Há medicamentos para pequenas cirurgias e para 

odontologia, e analgésicos. Também possui um convênio com uma farmácia que faz 

entregas no local. 

6.2 Apreciação Ergonômica do Sistema Homem-Tarefa-Máquina 

 Segundo Moraes e Mont’Alvão (2000), a apreciação ergonômica é uma fase 

exploratória que tem como objetivo compreender o mapeamento dos problemas ergonômicos 

da empresa. Todas as etapas da apreciação ergonômica do Sistema Homem-Tarefa-Máquina 

(SHTM), são vistas a seguir.  

6.2.1 Identificação do Sistema Alvo 

 O sistema alvo da intervenção - posto de trabalho da embaladeira - é composto por 17 

células com 5 funcionárias em cada uma delas, funcionando em 2 turnos de trabalho, 

perfazendo um total de 157 funcionárias.  
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6.2.2 Caracterização e Posição Serial do Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 -  O esquema  apresenta um modelo simplificado do sistema operando. 

 O objetivo do esquema apresentado na figura anterior é apresentar uma modelagem 

visando uma maior compreensão das relações do sistema-alvo com os elementos que o 

caracteriza. Para isto é definido: 

• a sua meta/missão do sistema: para que serve o sistema? 

• os requisitos: são os atributos limitadores e atributos associados que propiciam o 

alcance da meta - o deve ter e/ou deve ser do sistema? 

• as restrições: são as coações fixas que estão no ambiente do sistema e obstaculizam 

a implementação dos requisitos; 

 

META 

Embalar peças de roupas 
em sacos plásticos ou 
cabides para posterior 

encaixotamento 

ENTRADAS 

Peças de roupas 
confeccionadas, 
etiquetas, sacos 

plásticos, cabides. 

 

SAÍDAS  

Peças de roupas 
etiquetadas e 
embaladas 

Sistema Alvo 

Posto de 
trabalho da 
embaladeira 

REQUISITOS  

Etiquetas no envoltório de 
alcance; peças de roupas, 

embalagens plásticas e cabides no 
envoltório de alcance; ambiente 

físico adequado; ritmo de trabalho 
adequado; mobiliário adequado; 
espaço para livre movimentação. 

 

RESTRIÇÕES 

Iluminação inadequada; 
exigência de produção 

excessiva; arranjo da célula; 

jornadas muito longas.  

Sistema 
Alimentador 

 
Setor da 

confecção, 
cooperativas, 

serviços 
terceirizados, 

setor de 
treinamento 

(CERTTEX), 
bordado, 
transfer, 

serigrafia. 

Sistema 
Ulterior 

 
Expedição 

 

Resultados 

despropositados 
Fadiga e erro na 
etiquetagem; dor 

nos ombros e 
membros 

superiores; 
Lombalgias; 

varizes.  
 

Ambiente do sistema – Linha de 
Produção – Setor de embalagem 
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• as entradas : determinam as ações do sistema que serão processadas para gerar as 

saídas; 

• as saídas : os resultados das operações do sistema alvo que permitem avaliar o seu 

desempenho; 

• os resultados despropositados: explicitam falhas ou desvios do sistema - acidentes, 

produtos defeituosos, refugos, poluição. 

 O sistema-alvo (posto de trabalho da embaladeira) situa-se numa posição serial e recebe 

entradas de um sistema que lhe é anterior (confecção) e, por sua vez, produz saídas para um 

sistema que lhe é posterior (expedição). As entradas são processadas pelo processo 

característico do sistema-alvo. 
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6.2.3 Ordenação Hierárquica do Sistema 

 O esquema abaixo tem como objetivo posicionar o sistema-alvo de acordo com sua 

continência ou inclusão em outros sistemas hierarquicamente superiores. Explicita também, 

os sistemas contidos no sistema-alvo. Tem-se, portanto, a partir do sistema-alvo, níveis 

hierárquicos superiores que são o suprasistema e o supra-supra-sistema, até o ecossistema, e 

níveis hierárquicos inferiores constituídos de subsistemas e sub-subsistemas. 

 

Figura 6.5 - Ordenação hierárquica do sistema. 

ECOSSISTEMA – Indústrias Têxteis do Estado de Pernambuco 
SUPRA-SUPRA-SISTEMA - Fibrasil Têxtil S.A. 

 Supra-sistema - Linha Produção -  Embalagem 

SISTEMA-ALVO -  Posto de Trabalho das Embaladeiras 

Subsistema 1 – etiquetagem de roupas 

 Sub-sub 
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Roupas no 
aramado 

Sub-sub 
sistema 2 

Apoio para as 
peças de 
roupas 

Sub-sub 
sistema 3 

Etiquetagem 
das peças 

Sub-sub 
sistema 4 

Apoio para as 
peças 

etiquetadas 

Subsistema 2 – dobramento das peças de roupas 

Sub-sub 
sistema 1 

Apoio para as 
peças 

etiquetadas 

Sub-sub sistema 
2 

Dobramento das 
peças 

 

Sub-sub 
sistema 3 

Apoio para as 
peças 

dobradas 
 

Subsistema 3 – embalagem em sacos 
plásticos 

Sub-sub 
sistema 1 

Apoio para as 
peças 

Sub-sub 
sistema 2 

Embalagem 
em sacos 
plásticos 

Sub-sub 
sistema 3 

Apoio para as 
peças 

embaladas 

Sub-sub 
sistema 4 

Armazenagem 
das peças no 

aramado 
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6.2.4 Expansão do Sistema 

O quadro abaixo demonstra a expansão do sistema. Dessa forma, podemos ver que a 

célula de embalagem apresenta outros sistemas paralelos a ela e recebe como entrada, 

produtos provenientes do sistema serial que o antecede e produz saídas que o sucede. O 

sistema redundante replica o sistema-alvo. Tem-se, portanto, uma ordem hierárquica e uma 

posição em série. 

Figura 6.6 - A expansão do sistema. 

Supra-Supra-Sistema - Fibrasil Têxtil S.A. 

Supra-Sistema - Linha de produção - embalagem 

 
Sistema-Alvo - Posto de 
trabalho das embaladeiras 
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Etiquetagem das 
roupas 

Sistema Serial 1 
confecção 
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Redundante 
17 células de 
embalagem 

Sistema paralelo 1 
Beneficiamento 

Sistema Paralelo 

 

• Administração 
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• Planejamento e 

controle da 
produção 

Sistema serial 2 

Expedição 

Sistema paralelo 2 
Talharia 

Subsistema 2 
Dobramento das 

peças 

Subsistema 3 
Embalagem das peç as 

Sistema serial 1 
bordado 

Sistema serial 1 
transfer 

Sistema serial 1 
serigrafia 

Sistema Paralelo 
 

Vendas e 
distribuição 
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6.2.5 Modelagem Comunicacional do Sistema 

O modelo apresentado a seguir lida basicamente com a transmissão de informação, 

compreendendo os subsistemas humanos de tomada de informação/percepção (sentidos 

humanos envolvidos); os subsistemas humanos de resposta/regulação (ações realizadas) – 

palavra, gestos, postura, deslocamentos; os subsistemas da máquina que fornecem 

informações para serem processadas pelo operador; os subsistemas da máquina que recebem 

as ações do operador. 

Figura 6.7 - Modelagem comunicacional do sistema. 

MÁQUINA 
Fontes de Informação 

• Peças de roupas na célula 
• Etiquetas 
• Embalagens plásticas 
 

Transmissões 

Comandos Ativados 
 
• Pistola de 

etiquetagem 
• Embalagens 

plásticas 
• cabides  
• gabarito 

Canais de 
Transmissão 

HOMEM 

Sistemas Humanos 
Envolvidos 
 

• Visão  
• Tato 

Neurônios 

Respostas Humanas 
 

• Com a mão 
• Com o corpo 

 
 

Acionamentos 
 
• Etiquetar as roupas 
• Dobrar as roupas 
• Embalar as roupas 
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6.2.6 Fluxograma Ação-Decisão 

 Esse fluxograma apresenta as seqüências das funções/operações/atividades - em série, 

simultâneas, alternativas, questionáveis - e as decisões implicadas. 

Figura 6.8 - Fluxograma funcional ação-decisão. 
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Produção 
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Etiquetagem 

 
ou 
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carrinho para 
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sacos plásticos 

Embalagem em 
cabides 

Transporte para 
Expedição 

 
 

FIM 

1  

1  
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6.3 Problematização do Sistema Homem-Tarefa-Máquina 

6.3.1 Reconhecimento do Problema 

 A manutenção da postura de pé, parada, implica em severos constrangimentos posturais 

para o trabalhador. A Norma Regulamentadora 17 (NR-17), que trata sobre Ergonomia, 

determina a obrigatoriedade de se oferecerem assentos para descanso para todos os 

trabalhadores, o que já resultou em advertência para a empresa por parte da Delegacia 

Regional do Trabalho. Numa verificação inicial, observamos também a ausência de pausas 

durante a jornada de trabalho, a repetitividade e monotonia da tarefa. Considerando as 

características das atividades da tarefa, analisaremos a necessidade de se oferecer um assento 

para as operárias e adequar a operacionalização e organização do trabalho a partir da análise 

do Sistema Homem-Tarefa-Máquina (SHTM). 

 Apresenta-se a seguir a identificação dos problemas no posto de trabalho das 

embaladeiras. Observe-se que esta análise foi realizada antes das férias coletivas e a empresa 

estava em processo de modificação das bancadas de trabalho. 

• Problemas posturais 

 A operadora é obrigada a inclinar excessivamente o tronco anteriormente para pegar as 

peças de roupa no aramado para levar para as células o que sobrecarrega a coluna vertebral 

(figura 6.9). 

Figura 6.9 - Inclinação excessiva da operadora. 
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 No final do processo, as operadoras armazenam as peças embaladas no aramado que, 

mais uma vez, as obrigam a inclinar anteriormente o tronco sobrecarregando a coluna 

vertebral (figura 6.10 letra A). 

 A operadora é obrigada a trabalhar em pé durante toda a jornada de trabalho. A foto 

evidencia a hipertrofia muscular devido ao excessivo esforço postural. Essa situação 

predispõe à fadiga e problemas circulatórios (Figura 6.10 letra B). 

Figura 6.10 - Inclinação do tronco sobrecarregando a coluna vertebral(A); hipertrofia muscular devido ao 

excessivo esforço postural (B). 

A B 



Capítulo 6 Avaliação Ergonômica Sistema Homem-Tarefa-Máquina do Posto de Trabalho das Embaladeiras 

 

 121 

 A busca de um suporte para apoiar um dos pés indica cansaço. É importante salientar 

que o descanso para os pés só é encontrado na cabeça da célula (foto à direita). No restante da 

célula não encontramos o suporte, como é evidenciado na foto à esquerda (figura 6.11). 

 Figura 6.11 - A importância de um suporte para apoiar os pés. 
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 Na figura 6.12 letra A, observa-se que o uso de meia elástica, é um indicativo de 

cansaço e problemas circulatórios. Na figura 6.12 letra B, apesar da cadeira disponibilizada 

para a gestante apresentar a possibilidade de regulagem de altura, esse controle não é 

realizado pela operadora provocando compressão na região posterior da coxa. Essa situação 

de compressão vascular se torna mais grave por se tratar de uma gestante. 

Figura 6.12 - O uso de meia elástica e compressão na região posterior da coxa da operadora 

 

A B 
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 O setor não apresenta células com alturas diferenciadas de forma a contemplar as 

diferenças antropométricas da população, o que obriga as funcionárias com estatura elevada a 

trabalhar com o tronco inclinado anteriormente ou com aumento da cifose dorsal. Essa 

condição predispõe a operadora à fadiga e distúrbios musculo-esqueléticos (figura 6.13). 

Figura 6.13 - Funcionária com estatura elevada adotando a postura cifótica. 
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• Problemas Acidentários 

 As bancadas de trabalho apresentam a madeira em estado de deterioração podendo 

provocar furada nos dedos das operadoras com farpas que largam da madeira (figura 6.14). 

Figura 6.14 - Bancadas em estado de deterioração. 

• Problemas movimentacionais 

 A operadora é obrigada a transportar uma quantidade excessiva de roupas do aramado 

até a célula causando sobrecarga de esforço para a coluna e membros superiores (figura 6.15). 

Figura 6.15 - Transporte de carga através da sobrecarga de esforço para coluna e membros superiores. 
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• Problemas acionais 

 O movimento repetitivo de acionamento do gatilho da pistola de etiquetagem predispõe 

ao desenvolvimento de Distúrbios Ósseo-Musculares Relacionado ao Trabalho (D.O.R.T) 

(figura 6.16).  

Figura 6.16 - Acionamento do gatilho da pistola de etiquetagem. 

• Problemas arquiteturais 

 A iluminação está inadequada pois estava abaixo dos níveis recomendados em 11 das 

17 células. Nas células 1 a 10, os níveis encontrados variavam de 100 a 220 lux e na célula 

17, o nível encontrado variava de 230 a 270 lux. 

• Problemas operacionais  

− Ritmo intenso de trabalho, a repetitividade e a monotonia causada pela manutenção da 

função durante toda a jornada de trabalho. 

−  Pressão para manter um ritmo de produção que podem acarretar tensões e 

comportamentos ansiosos. 

• Problemas organizacionais 

 A implantação regular do “turnão” implica em uma jornada semanal, turno de trabalho e 

horário diário que desconsidera o biorritmo e excede a capacidade de recuperação física e 

psíquica dos operadores. 
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6.3.2 Quadro do Parecer Ergonômico 

Tabela 6.4 - Quadro do parecer ergonômico 
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6.3.3 Predições 

 A partir da apreciação ergonômica – problematização e sistematização – fazem-se 

conjecturas que permitem definir o foco da diagnose. Tem-se, então, como hipótese, que a 

manutenção da postura em pé em postos de trabalho ocasiona queixas resultantes de cansaço e 

dores nas pernas, o que seria minimizado com o fornecimento de um assento. A observação 

sistemática, portanto, centrar-se-á nas posturas assumidas pelos operadores. Deste modo, a 

partir dos regist ros comportamentais objetiva-se: 

• Verificar a pertinência de oferecer um banco, considerando a constante 

movimentação das operadoras; 

• Ter argumentos sobre a necessidade de adequação da altura para armazenamento 

das peças de roupas; 

• Ter argumentos para oferecimento de bancadas adequadas sob o ponto de vista 

antropométrico; 

• Ter argumentos para evitar a repetitividade do acionamento da pistola de 

etiquetagem. 

6.3.4 Sugestões Preliminares de Melhoria 

• Oferta de um assento/apoio condizente com as restrições do espaço e com a 

necessidade de movimentação da operadora; 

• Alterar a forma de armazenamento das roupas no aramado; 

• Nova configuração das estações de trabalho; 

• Mudança na organização do trabalho. 

6.4 Diagnose Ergonômica 

6.4.1 Considerações Sobre os Aspectos Organizacionais da Tarefa 

 A evolução da organização do trabalho tem passado por vários estágios desde o 

taylorismo até o sistema sócio-técnico. Dentro desta evolução, o processo organizacional do 

trabalho pode ser abordado em duas dimensões: A dimensão técnica que consiste na análise 

das ferramentas, métodos e técnicas, máquinas e equipamentos que estão sendo utilizados; e a 

dimensão social, que inclui atitudes, qualificações e expectativas. Uma série de fatores 

humanos e organizacionais implica no desempenho do trabalho, dentre eles jornada de 

trabalho, pausas, monotonia, etc. 



Capítulo 6 Avaliação Ergonômica Sistema Homem-Tarefa-Máquina do Posto de Trabalho das Embaladeiras 

 

 128 

• Jornada de trabalho 

 Com o progresso tecnológico e aumento da produção, há uma tendência histórica de se 

reduzir a jornada de trabalho. Apesar da jornada diária na empresa ser de 8hs, com pausa de 

meia hora para refeição em cada turno, em casos de pico de produção existe um horário 

denominado “turnão”, 12 horas diárias de trabalho. O setor de embalagem tem como meta 

aproximadamente 57.000 peças diárias a serem embaladas, entretanto, essa meta está sujeita a 

variações de acordo com os pedidos que são recebidos pela empresa. Segundo Iida (2000), 

pode-se dizer, do ponto de vista ergonômico, que jornadas superiores a 8 ou 9 horas diárias de 

trabalho são improdutivas. As pessoas que são obrigadas a trabalhar além disto, costumam 

reduzir o seu ritmo durante a jornada normal, acumulando reservas de energia para suportar as 

horas extras. Assim, o volume total produzido durante as horas extras não será muito diferente 

daquele que seria produzido em regime normal, sem citar os problemas conseqüentes como 

doenças e absenteísmo. 

• Pausas 

 Pausas existem naturalmente dentro do ciclo de trabalho. Por exemplo, quando se espera 

que a máquina complete seu ciclo ou quando um carregador retorna descarregando. Do 

contrário, é necessário programar essas pausas periódicas. Não há uma regra geral sobre a 

duração e quantidade de pausas durante a jornada. Trabalhos físicos pesados demandam pausa 

igual ao tempo de atividade: trabalha 1 hora, descansa 1 hora. Outras atividades mais usuais, 

pausas de 10 min a cada 2 horas. Grandjean (1998), propõe uma pausa de 10 a 15 minutos 

durante a manhã e outra à tarde para trabalhos com carga física ou mental média. Para 

trabalhos com maior exigência mental (com alta demanda de atenção, com ritmo puxado e 

pequeno tempo de espera), além destas duas pausas grandes de manhã e de tarde, deve haver 

outras duas pausas curtas, de 3 a 5 minutos de duração. Trabalhos de extrema demanda mental 

apresentam melhores resultados com pausas freqüentes de 2 a 5 min. Na organização do 

trabalho da célula de embalagem não há micropausas programadas durante a jornada de 

trabalho. Gradjean (1998), afirma que a pausa de trabalho é uma indispensável condição 

fisiológica no interesse de manutenção da capacidade de produção distinguindo quatro tipos 

de pausas: 

a) Pausas voluntárias – aquelas declaradas, visíveis, que o trabalhador faz para descansar; 

b) Pausas mascaradas – são entendidas como atividades colaterais, que no momento de sua 

execução não são necessárias para a realização do trabalho. Com estas atividades 

colaterais, o homem procura mascarar uma pausa, necessária para ele descansar; 
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c) Pausas necessárias do trabalho – são causadas por todos os tipos de espera, que pela 

organização do trabalho, ou pelo andamento da máquina, são necessárias; 

d) Pausas obrigatórias do trabalho – são as determinadas pela empresa, podendo-se 

considerar as pausas para alimentação e as pausas curtas. 

• Monotonia e “Stress” 

 A empresa possui 17 células de embalagem, sendo cada célula composta por cinco 

funcionários permanentes, que têm as funções de etiquetar (um operador), dobrar as peças 

etiquetadas (dois operadores) e embalar as peças dobradas (dois operadores). Tais 

funcionários são polivalentes desempenhando todas as funções da célula. Contudo, foi 

observado que a rotatividade nas funções citadas não ocorre de forma sistemática, sendo 

realizada aleatoriamente e, com relativa freqüência, os funcionários permanecem na mesma 

função durante toda a jornada de trabalho. Esta circunstância imposta pela organização do 

trabalho propicia atividades prolongadamente repetitivas, monótonas e com baixo nível de 

dificuldade levando a uma condição de monotonia. Monotonia é a reação do organismo a um 

ambiente uniforme, pobre em estímulos ou com pouca variação das excitações.  

 Tarefas repetitivas e monótonas tendem a diminuir o nível e excitação do cérebro, 

refletindo-se numa diminuição geral das reações do organismo. Um dos motivos desta 

redução é a menor produção da adrenalina pelas glândulas supra-renais. A produção deste 

hormônio está ligada a desafios físicos, psíquicos e mentais. De acordo com Iida (2000), uma 

pessoa submetida durante longo tempo a uma atividade monótona, sofre uma redução de sua 

capacidade física e mental, provocada pela falta de novos “desafios”. Quando o trabalho 

corresponde às capacidades e gostos da pessoa é executado com maior interesse, satisfação, 

motivação e maior rendimento. Outro aspecto a ser considerado é o “stress” no trabalho, cujas 

causas são variadas e de efeito cumulativo. As principais causas são: 

• Conteúdo do trabalho – pressão para manter um ritmo de produção; 

• Condições de trabalho – condições físicas desfavoráveis, como calor, ruídos, 

também postos de trabalhos inadequados; 

• Fatores organizacionais – entre estes fatores incluem-se os comportamentos dos 

chefes e supervisores, questões salariais, horários de trabalho, horas-extras; 

• Pressões econômico-sociais – contas a pagar, pressões de consumo, conflitos com 

colegas de trabalho, amigos ou família; 

 Iida (2000), afirma que pessoas estressadas apresentam mudanças visíveis de 

comportamento, há uma perda da auto-estima e autoconfiança, sofrem de insônias, tornam-se 
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mais agressivas. Ainda ocorrem transformações neuro-endocrinológicas que interferem nas 

funções fisiológicas e inibem as defesas naturais do organismo, tornando-as mais vulneráveis 

a doenças, como dores musculares, problemas gastro-intestinais e doenças cardiovasculares. 

6.4.2 Análise da Tarefa do Posto de Trabalho das Embaladeiras 

 A base do diagnóstico e da intervenção do ergonomista, ao procurar melhorar o 

trabalho, é o estudo das interações e comunicações que ocorrem no local de trabalho e no seu 

ambiente físico e organizacional, sempre com o foco no trabalhador e no seu dia-a-dia, com 

suas ferramentas, equipamentos, máquinas, ordens e fluxo de produção. Utiliza-se como 

método a análise da tarefa que trata em detalhes das trocas específicas entre o pessoal e os 

componentes do equipamento de um sistema particular.  

6.4.2.1 Fluxograma das Atividades da Tarefa  

 De acordo com Moraes (1992), a compreensão das demandas da tarefa são investigadas 

a partir de quatro elementos: (a) conteúdo; (b) as suas implicações em termos de tomadas de 

informações e exigências visuais; (c) o que elas determinam em termos de respostas acionais 

e (d) a manipulação de comandos como alavancas, acionadores, etc. 

 O fluxograma das atividades da tarefa apresenta as ações das embaladeiras em termos 

de tomada de informações, de acionamentos, de movimentação e de comunicação. 

Compreende as seguintes atividades:  

• de inicialização, que incluem todas as atividades antes do início da tarefa a ser 

realizada (exemplo: verificar a ordem de produção); 

• ordinárias, que compreende as atividades da tarefa propriamente ditas; 

• de finalização, que corresponde ao final do encerramento das atividades (exemplo: 

transportar as peças etiquetadas para lateral da bancada). 

 Este instrumento de pesquisa permite discriminar a tarefa e explicitar as funções que 

cabem às embaladeiras nos seus postos de trabalho. Para isso, foram selecionadas as tarefas 

mais representativas nas diversas atividades que compõem a tarefa de embalar na Fibrasil. 

 Foram analisadas as seguintes tarefas: 

• etiquetagem das peças de roupa; 

• dobra das peças de roupa etiquetadas; 

• embalagem das peças de roupa dobradas. 
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 Usou-se o seguinte código cromático para as caixas de texto de forma a indicar as 

atividades em execução: 

• atividades de inicialização - azul; 

• atividades ordinárias - laranja; 

• atividades de finalização - verde. 

Figura 6.17 - Etiquetagem das peças de roupa. 

Figura 6.18 - Dobra das peças de roupa etiquetadas. 
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Figura 6.19 - Embalagem das peças de roupa dobradas. 

6.4.3 Registro de Comportamento 

6.4.3.1 Método e Desenvolvimento 

 O registro comportamental das posturas assumidas permitiu avaliar os constrangimentos 

da tarefa e dos postos de trabalho. A definição dos fenômenos a serem analisados partiu de 

observações assistemáticas realizadas durante a apreciação ergonômica e registradas em fotos 

tiradas durante a realização da tarefa em tempo real de trabalho. Primeiramente, considerou-se 

o tempo na estação de trabalho versus o tempo fora dela. Em seguida, foi analisada a 

freqüência de repetição do acionamento da pistola de etiquetagem e, por fim, o registro das 

posturas assumidas.  

 Para a realização do estudo comportamental, foram observadas 10 funcionárias do setor 

de embalagem trabalhando em células diversas e abrangendo todas as funções desempenhadas 

durante a tarefa nos dois turnos de trabalho. Cada funcionária foi observada durante 20 

minutos de atividade em sua função. Os registros foram realizados em intervalos de 5 

segundos e, objetivando a precisão deste intervalo, cada observador possuía um walkman com 

uma fita gravada com um sinal sonoro a cada 5 segundos. Foram realizados três tipos de 

registros de comportamento: 

• Permanência no posto – esse registro foi utilizado para verificar a necessidade de 

assentos para as operadoras na célula de embalagem pelo fato de trabalharem em pé 
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durante toda a jornada de trabalho, bem como a importância da rotatividade nas 

funções desempenhadas a fim de evitar a repetitividade de movimentos, caso a 

operadora permaneça mais tempo no local do que fora dele;  

• Repetitividade no acionamento da pistola de etiquetagem – esse registro foi 

utilizado para caracterizar o movimento de acionamento da pistola como repetitivo 

ou não; 

• Posturas assumidas – esse registro foi utilizado para verificar constrangimentos 

posturais que levam a sobrecarga mecânica para o tronco e membros inferiores e 

sinais de fadiga das operadoras. Para uma correta definição das observações, foram 

registradas, em uma tabela com um esquema do objeto da observação (anexo 1), as 

posturas assumidas na célula de embalagem: 

1) Tronco ereto apoiado sobre as duas pernas – a operadora está de pé com o 

tronco ereto, sem inclinação anterior do tronco ou aumento da cifose 

dorsal. Os membros superiores estão para baixo direcionados à bancada de 

trabalho e o peso do corpo é distribuído de forma equânime em apoio 

bipodal (figura 6.20 letra A); 

2) Tronco ereto apoiado sobre uma perna - a operadora está de pé com o 

tronco ereto, sem inclinação anterior do tronco ou aumento da cifose 

dorsal. Os membros superiores estão para baixo direcionados à bancada de 

trabalho e a descarga de peso do corpo ocorre em apoio unipodal       

(figura 6.20 letra B); 

3) Tronco inclinado apoiado sobre as duas pernas - a operadora está de pé 

com o tronco inclinado anteriormente ou com aumento da cifose dorsal. Os 

membros superiores estão para baixo direcionados à bancada de trabalho e 

o peso do corpo é distribuído de forma equânime em apoio bipodal    

(figura 6.20 letra C); 

4) Tronco inclinado apoiado sobre uma perna - a operadora está de pé com o 

tronco inclinado anteriormente ou com aumento da cifose dorsal. Os 

membros superiores estão para baixo direcionados à bancada de trabalho e 

a descarga de peso do corpo ocorre em apoio unipodal                        

(figura 6.20 letra D). 
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Figura 6.20 - Esquema das posturas adotadas pelas operadoras durante a tarefa. 

6.4.3.2 Análise e Conclusão dos Registros Comportamentais da Tarefa 

 O registro de permanência no posto de trabalho (ver figura 6.21) demonstrou que as 

operadoras passam quase a totalidade do tempo da jornada de trabalho (97%) no posto de 

trabalho. Isso enfatiza a necessidade de um desenho da estação de trabalho que respeite as 

dimensões antropométricas indicadas para as atividades desempenhadas na célula de 

embalagem, bem como a utilização de assentos para minimizar as sobrecargas mecânicas. 

Deve-se pensar também, que aspectos da organização do trabalho como monotonia, stress e 

fadiga são agravados pelo tempo excessivo no posto.  
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Figura 6.21 - Gráfico do tempo de permanência no posto de trabalho. 
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 A figura 6.22 mostra a freqüência de ocorrência das posturas descritas anteriormente. A 

partir dele pode-se fazer observações referentes ao que ocorre nos membros inferiores e no 

tronco de forma segmentada para avaliarmos dois fatores distintos na célula de embalagem 

que influenciam as posturas assumidas pelas operadoras: ausência de assentos ou apoios e 

altura da bancada.  
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Figura 6.22 - Gráfico de freqüência das posturas assumidas. 

 Pode-se ver, como apresentado na figura 6.23, que em 60% do tempo da jornada de 

trabalho, as operadoras sustentavam o peso do corpo em apenas um dos membros inferiores 

(MI) (apoio unipodal). Esse fato representa um sinal clássico de fadiga presente em 

trabalhadores cujas atividades são desempenhadas de pé. A posição parada, em pé, é 

altamente fatigante porque exige muito trabalho estático da musculatura envolvida para 

manter essa posição. Os custos humanos dessa situação são cansaço e dores nas pernas e pés, 

varizes e elevação da pressão arterial. 
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Figura 6.23 - Gráfico da descarga de peso nos membros inferiores. 
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 A figura 6.24 apresenta a freqüência com que as operadoras permanecem com o tronco 

inclinado anteriormente. Observa-se que em um índice relativamente alto das ocorrências 

(38%), as operadoras se encontravam com o tronco inclinado anteriormente ou com aumento 

da cifose dorsal para ter acesso à bancada de trabalho. É coerente pensarmos que essa posição 

do tronco é característica das operadoras de maior estatura que utilizam esse artifício para ter 

acesso ao material disposto em bancadas horizontais baixas que não respeitam as dimensões 

antropométricas indicadas para os extremos da população. As conseqüências dessa inclinação 

do tronco durante um período de tempo elevado, como ocorre na célula estudada, são 

sensação de cansaço e dor muscular nos músculos da paravertebrais a curto prazo e hérnias de 

disco e espondiloartrose a médio e longo prazo. 
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Figura 6.24 - Gráfico da postura do tronco. 

 A operadora que faz a etiquetagem das peças de roupa realiza a ação de etiquetagem por 

peça, cerca de 10 vezes por minuto, ou seja, um acionamento da pistola a cada 6 segundos. 

Porém, é importante considerar que um grande número das pistolas apresentam defeitos que 

tornam necessários acionamentos repetidos para uma única etiqueta. De acordo com o registro 

de comportamento, verificou-se que a operadora permanece acionando a pistola de 

etiquetagem aproximadamente 65% do tempo de trabalho. Segundo Silverstein et al (apud 

Guimarães, 2000a), trabalhos altamente repetitivos são aqueles com tempo de ciclo menor do 

que 30 segundos, ou quando em mais do que 50% do tempo de ciclo desempenha-se o mesmo 

tipo de ciclos fundamentais. Ciclo fundamental refere-se a uma seqüência de passos no ciclo 

de trabalho, que se repete. De ambas as formas, o trabalho de etiquetagem é caracterizado 

como repetitivo, o que poderá provocar Distúrbios Osteomusculares como síndromes 

compressivas de nervos periféricos (Túnel do carpo), síndromes miofasciais e tenossinovites 

no antebraço, punho e mão. 
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6.4.4 Perfil e Voz dos Operadores 

 O perfil e voz dos operadores têm como base a análise do conteúdo das entrevistas e 

verbalizações e as respostas dos questionários e escalas de avaliação. Compreende opiniões, 

queixas, avaliações e sugestões. É uma forma de obter a participação dos operadores/usuários, 

evitando a supremacia da opinião da gerência e da supervisão. 

6.4.4.1 Método e Desenvolvimento 

 Foi utilizado um questionário (anexo 2) com o objetivo de obter dados sobre as 

operadoras, suas condições físicas, equipamentos e ambiente de trabalho. Foram respondidos 

50 questionários de um total de 157 funcionárias das células de embalagem nos dois turnos de 

trabalho, o que corresponde a 32% do quadro de funcionárias do setor. Os questionários 

foram distribuídos em cada célula para que as 5 operadoras da célula os respondessem. Após 

a entrega desses 5 questionários, outros 5 eram distribuídos na célula seguinte, e assim 

sucessivamente. 

6.4.4.2 Análise e Resultados 

 As embaladeiras das células de embalagem têm uma média de idade de 33 anos, e se 

encontram numa faixa de idade entre 19 e 54 anos. 50% delas são casadas ou moram com um 

companheiro, enquanto 36% são solteiras e 14% são viúvas ou separadas. A maioria delas, 

64%, possui filhos. 

 O setor apresenta embaladeiras com diferentes níveis de experiência na função. Como 

podemos ver na figura 6.25, as embaladeiras das células de embalagem com até um ano de 

trabalho correspondem à apenas 2% do total. 48% do quadro têm tempo de trabalho entre um 

e cinco anos. 26% delas se encontram numa faixa entre cinco e dez anos e 24% possuem mais 

de dez anos de serviço. Apenas 14% das embaladeiras já haviam desempenhado a mesma 

função anteriormente. Porém, todas elas afirmaram que essa experiência ocorreu na Hering do 

Brasil que posteriormente veio a se chamar Fibrasil. 
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Figura 6.25 - Gráfico do tempo de serviço na célula de embalagem. 

 Paulista é o município onde residem 52% das funcionárias entrevistadas enquanto que 

em Recife residem apenas 12%. Foram citados outros locais que juntos correspondem a 36% 

do quadro. A totalidade das funcionárias entrevistadas, 98%, afirmaram que utilizam o ônibus 

da empresa como meio de transporte para ir e vir ao trabalho. O outro transporte citado pelos 

2% restante foi a Kombi ou Vans. Como mostrado na figura 6.26, o tempo estimado de 

chegada ao trabalho para 74% das funcionárias é de menos de meia hora. Para 18% delas, 

estima-se entre 30 minutos e uma hora. Apenas 6% leva entre uma hora e uma hora e meia e 

2% mais de uma hora e meia. A proximidade do local de trabalho e o tempo reduzido gasto no 

transporte são fatores positivos para o trabalhador, pois o stress provocado pela distância e 

pelo trânsito é minimizado. 

Tempo de chegada no trabalho
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Figura 6.26 - Gráfico do tempo estimado de transporte para o trabalho. 



Capítulo 6 Avaliação Ergonômica Sistema Homem-Tarefa-Máquina do Posto de Trabalho das Embaladeiras 

 

 139 

 O principal item do questionário realizado contempla as perguntas sobre as condições 

físicas das funcionárias, onde podemos avaliar os custos humanos do trabalho através da 

inquirição direta das entrevistadas sobre cansaço, incômodos ou dores nas diversas regiões do 

corpo. A figura 6.27 apresenta a incidência de queixas em cada uma das regiões corpóreas. A 

região do corpo mais citada foi as pernas, com 76% do total das respostas apresentando 

queixas nessa região. Como vimos no capítulo referente à biomecânica ocupacional, a postura 

de pé impõe ao trabalhador uma sobrecarga estática muito elevada nos músculos dos 

membros inferiores para a manutenção postural, justificando o alto índice de queixas das 

operadoras das células de embalagem. 52% das operadoras citaram a região da cabeça, o que 

nos leva a pensar que seja devido ao baixo índice de iluminância e ruído excessivo no setor de 

embalagem. Os ombros apresentaram também um número elevado de queixas, (42% das 

operadoras), que podem ser dores referidas da região cervical ou devido à repetitividade das 

atividades da tarefa. As queixas referentes às costas superior com 36%, costas inferior com 

32%, pescoço com 26% e costas médio com 22%, podem ser tratadas isoladamente fazendo 

uma relação com as posições relativas desses segmentos durante as atividades ou tratadas de 

uma forma global como o todo que as regiões lombar, dorsal e cervical representam quando 

estudamos a atividade estática da coluna vertebral e suas conseqüências. Dessa forma, o 

questionário mostra que 54% do total das operadoras relatam queixas em pelo menos uma das 

três regiões da coluna vertebral. Através dos resultados dos registros de comportamento e da 

avaliação antropométrica da estação de trabalho, pode-se atribuir estas queixas à ausência de 

assentos e bancadas com dimensões que não respeitam os extremos da população obrigando 

as operadoras a assumirem posturas com intensa solicitação de trabalho estático da coluna 

vertebral. A questão 15 do questionário do anexo 2 referente à principal queixa das 

operadoras não foi considerada na análise devido a grande confusão das respostas. 
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Queixas nas diversas regiões do corpo
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Figura 6.27 - Gráfico das queixas nas diversas regiões do corpo. 

 No que se refere ao uso de medicamentos, houve apenas relato de uso de três tipos de 

drogas: uma indicação de uso de antiinflamatório, duas para labirintite e 3 usam 

anticoncepcional. 

 A avaliação sobre o mobiliário de trabalho demonstrou algumas contradições entre a 

opinião das operadoras, as queixas de dores ou incômodos nas regiões do corpo e suas 

próprias sugestões de melhoria do mobiliário. A altura da bancada é um fator determinante na 

posição do tronco durante as atividades da tarefa e, como vimos anteriormente 54% das 

funcionárias se queixaram da coluna vertebral o que é um indicativo de altura não adequada. 

No entanto, apenas 24% das funcionárias classificaram este item como ruim. A ausência de 

assentos no posto de trabalho é o que invoca maiores reclamações por parte das operadoras 

com 70% delas classificando este item ruim. O acionamento da pistola de etiquetagem é um 

item de grande importância já que demanda movimentos repetitivos dos músculos flexores 

dos dedos. Apesar do grande número de vezes que a operadora realiza este movimento e dos 

defeitos nas pistolas, apenas 16% delas referiram que o acionamento é ruim. Dessa forma, 

devemos levar em consideração as conclusões dos registros de comportamento, da análise 

antropométrica, e das queixas de incômodos referidas pela operadoras e considerando com 

reservas a avaliação delas em relação ao mobiliário. A seguir vemos o resultado geral da 
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avaliação na figura 6.28. 

Opinião em relação ao mobil iár io
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Figura 6.28 - Gráfico da opinião das funcionárias em relação ao mobiliário. 

 A tabela 6.5 mostra as sugestões das funcionárias para a melhoria do mobiliário: 

Tabela 6.5 - Sugestões  das funcionárias para a melhoria do mobiliário. 

Item Ocorrência 
Colocar cadeiras 38 
Mesas mais altas 16 

Trocar mesas 9 
Novas pistolas 8 

 A avaliação do ambiente de trabalho também parece contraditória. De acordo com as 

respostas das funcionárias, itens como iluminação, ruído e temperatura parecem não perturbá-

las apesar de não estarem dentro de parâmetros adequados. Podemos ver a avaliação geral na 

figura 6.29. 
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Opinião em relação ao ambiente
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Figura 6.29 - Gráfico da opinião das funcionárias em relação ao ambiente. 

 As sugestões das funcionárias para a melhora do ambiente foram as seguintes: 

Tabela 6.6 - Sugestões das funcionárias em relação ao ambiente. 

Item Ocorrência 
Música no ambiente 5 
Melhor ventilação 4 
Minimizar o ruído 2 
Melhor iluminação 2 

Melhor limpeza 1 

6.5 Recomendações Ergonômicas 

6.5.1 Referente à Monotonia e “Stress” 

 Na célula de embalagem estudada, concluem-se que as atividades da tarefa possuem o 

mesmo nível de complexidade, não sendo possível promover o enriquecimento do trabalho. 

Entende-se por enriquecimento a exigência de novas responsabilidades, novos conhecimentos 

e novas habilidades, portanto atribui-se ao trabalhador tarefas de maior complexidade. Por 

outro lado, deve-se fazer o alargamento do trabalho acrescentando a cada trabalhador tarefas 
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de complexidade semelhantes, sem mudanças substanciais na natureza do trabalho. Com base 

nesse conceito de alargamento do trabalho os funcionários da célula de embalagem devem ser 

multifuncionais e devem realizar rotação periódica, durante a jornada de trabalho, de forma 

programada nas diferentes atividades realizadas durante a tarefa. Promovendo essas mudanças 

freqüentes nas atividades das operadoras da célula, minimizam-se os efeitos da monotonia 

provocadas por atividades contínuas e repetitivas.  

6.5.2 Referente à Jornada de Trabalho 

 Jornadas de trabalho superiores a 8 horas diárias, como já foi descrito, são consideradas 

improdutivas. Os turnos de 12 horas de trabalho em períodos de pico de produção, 

denominados turnão, adotados pela empresa não só prejudicam a produção/hora, como ainda 

traz um aumento de absenteísmo como conseqüência, acompanhado de doenças e acidentes. 

Portanto, o turnão deve ser abolido da organização de trabalho da empresa, sendo mais 

indicado a contratação temporária de funcionário s para suprir a demanda nos períodos de 

aumento de produção. 

 Um outro fator a ser considerado é a introdução de pausas curtas de dez a quinze 

minutos preestabelecidas durante a jornada de trabalho para permitir a recuperação do 

organismo prevenindo ou retardando a fadiga. Um outro benefício das pausas é a 

oportunidade de contatos sociais entre os colegas, favorecendo um ambiente de trabalho mais 

agradável. De acordo com a literatura, pausas preestabelecidas aumentam a produção de 

modo que a perda de tempo é compensada pelo aumento da intensidade de trabalho (menos 

pausas mascaradas e voluntárias).  

6.5.3 Referente ao Ambiente Físico 

 A melhora na intensidade de iluminação é necessária na célula de embalagem já que se 

encontra abaixo dos níveis recomendados, 500 a 700 lux. Como o ruído é queixa freqüente 

entre as funcionárias do setor, recomenda-se uma avaliação dos níveis de ruído já que a 

empresa não possui dados sobre esse fator no setor de embalagem. 

6.5.4 Referente a Equipamentos 

 Um grande número das pistolas apresenta defeitos que tornam necessários acionamentos 

repetidos para uma única etiqueta. Recomenda-se, portanto, a manutenção das pistolas de 

etiquetagem existentes para minimizar a repetitividade dos movimentos, otimizando o 

acionamento. 
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6.5.5 Referente ao Mobiliário 

 Como foi verificado que os trabalhadores permanecem mais tempo na estação de 

trabalho do que fora dela e que os registros comportamentais demonstraram a presença de 

fadiga decorrente da exigência de manutenção da postura de pé ao longo de toda a jornada de 

trabalho, deve-se, portanto, oferecer um assento para os trabalhadores na célula de 

embalagem. 

 As observações em relação à postura do tronco demonstraram a necessidade de 

inclinação anterior do tronco ou aumento da cifose dorsal para se trabalhar na bancada da 

célula. Isso demonstra que as dimensões antropométricas não estão adequadas aos extremos 

da população. Deve-se estudar o material adequado para a superfície da bancada de forma a 

evitar pequenos acidentes como perfurações nos dedos por farpas de madeira, como ocorre 

nas bancadas existentes.  

 Para permitir a flexibilização postural durante a jornada de trabalho, sugere-se o 

desenho de bancadas para trabalho de pé e trabalho sentado evitando a rigidez postural. 

6.6 Considerações sobre a Análise Ergonômica 

 A análise ergonômica da célula de embalagem objetivou diagnosticar os problemas 

existentes no posto de trabalho mencionado e propor soluções com base em recomendações 

ergonômicas. As observações retiradas do registro de comportamento, da verbalização das 

embaladeiras através da aplicação de questionário e do estudo antropométrico, permitiram 

evidenciar problemas referentes à organização do trabalho, ambiente físico, sobrecarga 

postural, mobiliário e equipamentos que comprometem tanto a saúde e bem-estar do 

trabalhador quanto a sua produtividade. Infelizmente não foi possível a realização do estudo 

do transporte de peso quando a operadora retira as peças de roupa do artock para levar à 

bancada e durante o armazenamento das peças embaladas no container.  
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PARTE 2: ESTUDO DE CAMPO 

7 ESTUDO DE CAMPO E ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS DO 

POSTO DE TRABALHO DAS EMBALADEIRAS 

7.1 Estratégia e Design do Experimento das Embaladeiras 

7.1.1 Procedimento Metodológico Proposto para Avaliação de Assentos 

 Após avaliação ergonômica, que incluiu apreciação e diagnose nas células de 

embalagem da Fibrasil, uma das recomendações ergonômicas citadas referente ao mobiliário 

foi oferecer um assento para as trabalhadoras nas células de embalagem.  

 A demanda inicial do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT) da Fibrasil foi a indicação de um tipo de cadeira ou banco adequado para o setor, já 

que este foi notificado pelo Ministério do Trabalho por não oferecer assentos para uso das 

funcionárias. 

 Desta forma, foi feita uma parceria entre a UFPE e a Fibrasil com objetivo de promover 

um estudo para especificação de um assento adequado às necessidades de uma amostra de 

usuárias que trabalham na tarefa de embalagem da Fibrasil. 

 Considerando que as etapas de apreciação e diagnose ergonômica do setor, já foram 

feitas anteriormente, as etapas que constituem este experimento foram: 

• Entrevista aberta para identificação da percepção do usuário quanto aos atributos 

importantes em um assento de trabalho: antes de iniciar o experimento, foram 

realizadas individualmente entrevistas abertas com as oito voluntárias. Nesta mesma 

ocasião, foram apresentados os assentos a serem avaliados. As entrevistas foram 

realizadas durante dois dias; quatro voluntárias foram entrevistadas no primeiro dia 

e o restante no segundo dia. 

• Consolidação das definições dos atributos e apresentação do experimento: nesta 

etapa a definição de cada atributo, conforme fornecida pelas voluntárias, foi 

discutida com o grupo antes de iniciar a próxima etapa do experimento; como 

também, destinou-se à apresentação do experimento a ser realizado. 

• Experimento de uso dos assentos: o experimento foi planejado com o objetivo de 
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permitir a avaliação de oito assentos por um grupo de oito voluntárias durante oito 

dias. 

• Pré-teste e teste do questionário desconforto/dor: a realização do pré-teste e teste 

permitiu efetuar o mapeamento da situação inicial e final, antes e após de começar o 

experimento, identificando queixas desconforto/dor. 

• Identificação da demanda sobre características físicas da cadeira de trabalho: nesta 

etapa, foi aplicado um questionário (anexo 3 questionário 1) com o objetivo de 

identificar a demanda das embaladeiras com relação as características físicas do seu 

assento de trabalho. 

• Observações diretas no uso dos assentos em teste: durante esta fase foram 

registradas algumas das posturas adotadas pelas voluntárias durante a realização do 

experimento. 

7.1.2 Assentos Avaliados no Estudo 

 Os assentos avaliados estão classificados em cinco grupos: 

7.1.2.1 Cadeira Fixa com Encosto (ou Espaldar) Baixo (NBR 13962, 1997) 

 Para este experimento, foi utilizada uma cadeira fixa com encosto (ou espaldar) baixo, 

madeira escura com estrutura fixa de quatro pés, com altura do assento fixa de 57 cm da 

Giroflex (figura 7.1 letra G). 

7.1.2.2 Cadeira Giratória com Encosto ou Espaldar (Baixo) (NBR 13962, 1997) 

 Para este experimento foi utilizada uma cadeira giratória com encosto (ou espaldar) 

baixo, madeira clara com altura do assento regulável (45 a 54 cm) da Giroflex (figura 7.1 letra 

E). 

7.1.2.3 Cadeira Giratória Alta (Cadeira Alta) (NBR 13962, 1997) 

 Os dois modelos utilizados no experimento são: 

• Cadeira alta “Stand by Seat High Desk” em curvin similicouro microperfurado da 

Ergotec. Com regulagem de altura de encosto e regulagem de altura de assento (61 a 

84 cm) com base em aço com acabamento antideslizante de borracha (figura 7.1 

letra A). 

 

• Cadeira industrial modelo “Prodair-14” em curvin da Proderg-Projeto e 
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Desenvolvimento Ergonômico. Com regulagem de altura de assento ( 54 a 64 cm) 

com base de cinco pontos de apoio (figura 7.1 letra C). 

7.1.2.4 Banco Alto 

 Um banco alto de madeira com altura fixa de 67 cm (figura 7.1 letra H). 

7.1.2.5  Banco em Pé/Sentado 

 Três bancos em pé/sentado, correspondendo a três conceitos diferentes: 

• O banco denominado neste estudo “preto” é da Ergotec modelo “Stand by Seat 

GAS” com regulagem pneumática de altura (61 a 84 cm) com assento fabricado em 

polimetano injetado, a base em aço com acabamento antideslizante de borracha 

(figura 7.1 letra B). 

• O banco denominado neste estudo “azul” é da Ergotec modelo “Stand by Seat 

Basic” com regulagem de altura de assento (53 a 85 cm) (figura 7.1 letra D). 

• O banco denominado neste estudo “cinza” é da Proderg Projeto e Desenvolvimento 

Ergonômico modelo “Industrial Stand Rest” (figura 7.1 letra F). 
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Figura 7.1 - Assentos utilizados no experimento. 

7.2 Descrição e Análise do Estudo de Campo 

 Este estudo foi baseado no estudo de assentos de Guimarães et al (2000), que se baseia 

em Flogliatto & Guimarães (1999). Na Análise Macroergonômica do Trabalho, o usuário é 

muito mais que um colaborador, ele é um ator do processo de análise em questão, porque 

nenhuma etapa deste estudo ocorre sem o conhecimento dos usuários. 

7.2.1 Entrevista Aberta a Identificação da Percepção do Usuário Quanto aos 

Atributos de Assentos de Trabalho 

7.2.1.1 Descrição 

 Tem a finalidade de identificar a percepção dos usuários com relação aos atributos 

A B C D 

E F 

G 

H 
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subjetivos que implicam na avaliação de assento de trabalho; como também, identificar o 

conceito que configuram os quatro critérios de avaliação ergonômica (conforto, praticidade, 

segurança e adaptabilidade) conforme propostos pela literatura (Grieco et al, 1997). 

 Conforme Guimarães et al (2000), além dos critérios sugeridos pelos autores, foi 

acrescentado o critério “estética”. As entrevistas foram realizadas individualmente com as 

oito funcionárias do setor de embalagem da Fibrasil, em dois dias. No primeiro dia foram 

entrevistadas quatro funcionárias e no segundo dia foram entrevistadas o restante. 

 Segundo Guimarães et al (op. cit. ), esta entrevista deve ser estruturada com os seguintes 

objetivos: 

• identificar a preferência e a rejeição das funcionárias com relação aos oito assentos 

(cadeiras e bancos) que lhe foram apresentados; 

• identificar os atributos demandados pelas funcionárias para o seu assento de 

trabalho; 

• obter a verbalização dos conceitos que cada uma das funcionárias tem para os 

critérios sugeridos pela literatura para avaliação dos assentos. 

7.2.1.2 Realização das Entrevistas Abertas 

 A apresentação dos oito assentos foi da seguinte forma: eles foram postos em linha e 

“misturados”, ou seja, alternando-se uma cadeira com um banco e identificados por uma letra 

conforme figura 8.1: 

 A - Cadeira alta com regulagem pneumática 

 B - Banco preto 

 C - Cadeira alta com base de cinco pés 

 D - Banco azul 

 E - Cadeira de madeira 

 F - Banco cinza 

 G - Cadeira de madeira 2 

 H - Banco de madeira 

 Após apresentação dos oito assentos, as oito funcionárias participaram da entrevista 

individualmente, em uma sala anexa ao setor de embalagem, para responder as seguintes 

perguntas: 

• Qual assento você prefere? Por que? 

• Qual assento você menos prefere? Por que? 
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• O que você busca no assento de trabalho? 

• O que é um assento de trabalho confortável?  

• O que é um assento de trabalho prático? 

• O que é um assento de trabalho seguro? 

• O que é um assento de trabalho adaptável? 

• O que é estética do assento de trabalho? 

 O registro das respostas das entrevistas foi feito manualmente em caderneta de campo. 

A posição do investigador que transcreve as respostas narradas pelas usuárias do experimento 

não é totalmente de imparcialidade, ele pode intervir no sentido de facilitar o entendimento da 

situação e/ou acrescentando aspectos observados que se tem para os critérios sugeridos pela 

literatura para avaliação dos assentos. 

7.2.1.2.1 Resultado das Entrevistas Abertas  

 A seguir, podemos observar a percepção das embaladeiras tal como verbalizada, sobre 

cada uma das perguntas da entrevista aberta. 

 Ao perguntar: “Qual assento você prefere? Por que?”, obteve-se as seguintes respostas: 

− C (5 votos): tem apoio para os pés; oferece uma postura melhor; tem encosto; fácil 

regulagem; senta bem; ajusta melhor a coluna; é mais confortável. 

− F (2 votos): oferece uma postura em que não precisa sentar; faz você sentir mais 

livre para executar a tarefa. 

− A (1 voto): é acolchoada, tem encosto, é giratória, faz você sentir mais segura, mais 

apoiada. 

 Ao perguntar: “Qual assento você menos prefere? Por que?”, obteve-se as seguintes 

respostas: 

− B (5 votos): escorrega; não oferece segurança ao sentar; não tem encosto; é duro; 

não apoia a pessoa direito. 

− F (2 votos): não acomoda bem o corpo, não oferece apoio. 

− D (1 voto): é pequeno, escorrega. 

 Ao perguntar: “O que você busca no assento de trabalho?”, obteve-se as seguintes 

respostas: 

− Menos cansaço; que trabalhe mais à vontade; conforto; que o corpo “descanse”; não 

dê problemas na coluna; alívio para as pernas. 
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 Ao perguntar: “O que é um assento de trabalho confortável?”, obteve-se as seguintes 

respostas: 

− Que tem regulagem de altura; tem encosto; seja mole; traz segurança; que tem 

descanso para as pernas; que não deixa dor; não deixa a coluna doer; que traz boa 

acomodação; que favoreça a coluna e as pernas; que o encosto “pega” as costas 

toda; é fofinho; que dá a postura certa. 

 

 Ao perguntar: “O que é um assento de trabalho prático?”, obteve-se as seguintes 

respostas: 

− Que não ocupa muito espaço; é fácil de regular; que dá para sair e sentar facilmente; 

que dá para ajustar facilmente; que não é pesado; que não seja muito grande.  

 Ao perguntar: “O que é um assento de trabalho seguro?”, obteve-se as seguintes 

respostas: 

− Que deixa os pés bem apoiados; que não deixe a pessoa declinar; que não vai causar 

acidentes; que não deixa a pessoa cair, escorregar. 

 Ao perguntar: “O que é um assento de trabalho adaptável?”, obteve-se as seguintes 

respostas: 

− Que possa regular, fácil de mexer; que me faz sentir bem; que ajusta a altura da 

pessoa; que a nádega fique bem ajustada; que ajusta de acordo com a altura da mesa 

e com a sua altura, que fica melhor de se movimentar. 

 Finalmente, ao perguntar: “O que é estética do assento de trabalho?”, obteve-se as 

seguintes respostas: 

− É harmonioso, que é bonito; é agradável. 

 Após registros da percepção acumulada das embaladeiras sobre cada uma das perguntas 

da entrevistas abertas, formulamos um quadro comparativo da percepção acumulada das 

embaladeiras e conceitos desenvolvidos por especialistas sobre conforto, praticidade, 

segurança, adaptabilidade e estética. Pois, segundo (Grieco et al, 1997), no ambiente de 

trabalho, a cadeira é o componente mais importante, desde que interaja com outros 

componentes do ambiente de trabalho e exerça grande influência no conforto do operador. 

 O resultado é apresentado na tabela 7.1 a seguir. 
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Tabela 7.1 - Quadro comparativo da percepção acumulada das embaladeiras e conceitos desenvolvidos por 

especialistas sobre conforto, praticidade, segurança, adaptabilidade e estética. 

Atributos Conceitos de Especialistas Percepções Acumuladas das 
Embaladeiras 

Conforto A cadeira e seus componentes 
devem ter estofamento, contornos e 
regulagens ajustáveis que atendam 
as necessidades fisiológicas de 
diferentes “formas e curvas no 
corpo” (Grieco et al, 1997). 

Que tem regulagem de altura; tem 
encosto; seja mole; traz segurança; 
que tem descanso para as pernas; que 
não deixa dor; não deixa a coluna 
doer; que traz boa acomodação; que 
favoreça a coluna e as pernas; que o 
encosto “pega” as costas toda; é 
fofinho; que dá a postura certa. 

Praticidade A cadeira e seus componentes 
devem ser facilmente ajustáveis pelo 
usuário; o material de cobertura da 
cadeira deve ser higiênico (Grieco et 
al, 1997). 

Que não ocupa muito espaço; é fácil 
de regular; que dá para sair e sentar 
facilmente; que dá para ajustar 
facilmente; que não é pesado; que 
não seja muito grande. 

Segurança A cadeira não pode ser uma fonte ou 
causa de acidentes (Grieco et al, 
1997). 

Que deixa os pés bem apoiados; que 
não deixe a pessoa declinar; que não 
vai causar acidentes; que não deixa a 
pessoa cair, escorregar. 

Adaptabilidade A cadeira e seus componentes 
devem ter dimensões corretas e 
devem ser facilmente ajustáveis para 
satisfazer as necessidades 
antropométricas de uma gama 
extensiva de usuários (normalmente, 
pelo menos 90% dos usuários em 
potencial) (Grieco et al, 1997). 

Que possa regular, fácil de mexer; 
que me faz sentir bem; que ajusta a 
altura da pessoa; que a nádega fique 
bem ajustada; que ajusta de acordo 
com a altura da mesa e com a sua 
altura, que fica melhor de se 
movimentar. 

Estética Do grego “aisthesis”, significa 
percepção, sensação. O sentido mais 
comum para o conceito de estética 
diz respeito ao que é belo, 
agradável, harmonioso, feio, etc 
(Bonfim, 1997, apud Guimarães et 
al, 2000). 

É harmonioso, que é bonito; é 
agradável.  

 

7.2.1.3 Análise dos Resultados 

 Na figura 7.2 vemos um gráfico apresentando os votos atribuídos pelas embaladeiras 

para os oito tipos de assentos durante entrevista aberta.  
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Figura 7.2 - Votos atribuídos pelas embaladeiras. 

 A figura 7.2 indica em termos de preferência: o primeiro lugar ficou para o assento C 

(cadeira giratória alta da Proderg modelo “Prodair-14”) teve a maior preferência com 62,5% 

dos votos. Em seguida, o assento F (banco em pé/sentado da Proderg modelo “Industrial 

Stand Rest”) ficou em segundo lugar com 25% dos votos. Por fim, o assento A (cadeira 

giratória alta da Ergotec modelo “Stand by Seat High Desk”) ficou em terceiro lugar com 

12,5% dos votos. 

 A figura 7.2 indica em termos de rejeição: o primeiro lugar ficou com o assento B 

(banco em pé/sentado da Ergotec modelo “Stand by Seat GAS”) teve a maior rejeição com 

62,5% dos votos. Em seguida o assento F (banco em pé/sentado da Proderg modelo 

“Industrial Stand Rest”) ficou em segundo lugar com 25% dos votos. Por fim, o assento D 

(banco em pé/sentado da Ergotec modelo “Stand by Seat Basic”)  ficou em terceiro lugar com 

12,5% dos votos. 

 Analisa-se também pela figura 7.2 que os assentos E, G e H (os três de madeira) não 

apresentaram nenhum voto. 

 Com relação às demais questões da entrevista aberta, é possível saber claramente o que 

as embaladeiras buscam em um assento de trabalho: conforto, posição adequada para as 

pernas, etc. 
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7.2.2 Consolidação das Definições dos Atributos e Apresentação do Experimento 

 As oito voluntárias foram chamadas para uma sala anexa ao setor de embalagem, com o 

objetivo de confirmar se realmente todas embaladeiras tinham pleno entendimento de cada 

atributo: conforto, praticidade, segurança, adaptabilidade e estética; a ser avaliado. Teve-se 

muito cuidado para que os atributos fossem entendidos, pelas embaladeiras, e não definidos 

de antemão por nós. Também foram apresentados e explicados a elas o caderno de 

experimento (anexo 3) que contém os quatro questionários (os quais serão explicados na 

próxima etapa) que foram utilizados no experimento. Todas as dúvidas foram esclarecidas 

nesta fase, para que haja pleno entendimento do experimento. 

7.2.3 Experimento de Uso dos Assentos 

7.2.3.1 Descrição 

 O experimento tem a finalidade principal de avaliar todos os assentos por um mesmo 

grupo de usuários durante um período mínimo de tempo. 

 Este grupo de usuários, no caso as embaladeiras, foram selecionadas aleatoriamente, 

baseadas em parâmetros como: idade, altura e peso. Estes parâmetros foram bem 

considerados para que não haja a influência de apenas um tipo de percentil, mascarando o 

resultado do experimento, favorecendo apenas um grupo de embaladeiras. Porém, para a 

realização deste experimento elas não foram identificadas pelo nome; e sim por um número, 

para efeitos de tabulação de dados. Foi solicitada a participação de oito voluntárias. Não foi 

oferecido qualquer tipo de prêmio pela colaboração; apenas, justificou-se a importância do 

experimento para a melhoria de suas condições de trabalho e para o desenvolvimento do 

conhecimento em design e ergonomia. 

 Os assentos foram experimentados um por turno por cada voluntária, completando o 

experimento com oito pessoas, oito dias e oito assentos. 

 Durante este período de oito dias, foram aplicados quatro questionários para avaliar: 

• a demanda das características físicas da cadeira de trabalho (no fim do turno); 

• avaliação desconforto/dor (no início e no final do turno); 

• avaliação da satisfação dos usuários com relação ao assento utilizado (no fim do 

turno); 

• avaliação do gr au de importância de cada critério de avaliação (no final do 

experimento) 
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 Com o objetivo de facilitar, para as embaladeiras, a realização do experimento, foi 

montado um caderno de experimento (anexo 3), contendo: 

• orientações para a realização do experimento; 

• planejamento do experimento; 

• questionário nº 1 sobre a demanda das características físicas da cadeira de trabalho 

(um por dia: a ser respondido no fim do turno); tem como objetivo identificar a 

demanda das embaladeiras com relação as características físicas de seu assento de 

trabalho; 

• questionário nº 2 de avaliação desconforto/dor (dois por dia: um no início; outro no 

final do turno); tem como objetivo facilitar a localização de áreas de dores e 

desconforto dos trabalhadores envolvidos nas tarefas que estão sendo investigadas; 

• questionário nº 3 para a avaliação da satisfação dos usuários com relação ao assento 

utilizado (um por dia: a ser respondido no fim do turno); tem como objetivo 

identificar o grau de satisfação de cada usuário, no caso as voluntárias, com relação 

aos critérios de avaliação conforme discutido anteriormente. A escala utilizada para 

a medição da satisfação dos usuários com relação ao assento utilizado foi de quinze 

centímetros, sendo zero (pouco satisfeito) e quinze (muito satisfeito), marcado 

linearmente da esquerda para a direita; 

• questionário nº 4 para a avaliação do grau de importância de cada critério de 

avaliação (a ser respondido no último dia do experimento, após experimentar todos 

os assentos); tem como objetivo medir a importância de cada critério da avaliação, 

na opinião das voluntárias. A escala utilizada para a medição do grau de importância 

de cada critério de avaliação foi de quinze centímetros, sendo zero (pouco 

importante) e quinze (muito importante). 

 O experimento foi realizado em um período de oito dias úteis, começando numa quarta-

feira (24 de outubro de 2001) e terminando numa segunda-feira (05 de novembro de 2001). 

Neste intervalo, houve um feriado na sexta-feira (02 de novembro de 2001). No primeiro dia, 

foram distribuídos os cadernos do experimento, com os quatro questionários. Nesta ocasião, 

as voluntárias foram orientadas quando à necessidade de fazer os ajustes em cada assento de 

maneira a permitir uma postura adequada. A plataforma para o apoio de pés só foi utilizada 

para o assento B, já que a plataforma afastaria ainda mais a embaladeira da mesa de trabalho, 

devido a uma estante que fica abaixo da mesa. Durante a realização da entrevista aberta, o 

assento B foi o assento escolhido para utilizar a plataforma, já que ele foi eleito como o mais 
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escorregadio, pelas voluntárias. Observa-se que embora, pelo uso da plataforma, o assento 

implica em diferente requisito postural, ele deve ser considerado na avaliação do posto de 

trabalho. 

 Com o objetivo de eliminar os efeitos do dia de realização do experimento e os efeitos 

individuais das voluntárias, foi adotada a metodologia de projeto de experimento (Ribeiro e 

Caten, apud Guimarães et al, 2000). Assim, o experimento foi baseado num formato de um 

quadrado latino, no qual os fatores “dia” e “voluntário” estão blocados. A ordem de utilização 

dos assentos está na tabela 7.2.  

Tabela 7.2 - Ordem de utilização de assentos por voluntário/dia. 

Dia do experimento 
Voluntários 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

I A B C D E F G H 
II H A B C D E F G 
III G H A B C D E F 
IV F G H A B C D E 
V E F G H A B C D 
VI D E F G H A B C 
VII C D E F G H A B 
VIII B C D E F G H A 

 

 Durante a realização do experimento, foram efetuadas fotografias para registro das 

posturas assumidas com os assentos em teste (figura 7.3 e 7.4). 

 A análise destas posturas encontra-se no sub-capítulo 7.2.6 página 172. 
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Figura 7.3 - Posturas assumidas com os assentos A, B, C e D em teste. 

A B 

C D 
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Figura 7.4 - Posturas assumidas com os assentos E, F, G e H em teste. 

7.2.3.2 Análise dos Resultados 

 Os resultados dos questionários para avaliação da satisfação dos usuários com relação 

ao assento utilizado (anexo 3 questionário 3), foram tabulados com o uso de uma planilha 

eletrônica, obtendo-se as médias dos graus de satisfação relativos a cada critério de avaliação 

E F 

G H 
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para cada assento (tabela 7.3). 

Tabela 7.3 - Média dos graus de satisfação relativos a cada critério de avaliação para cada assento. 

Assentos 
Critérios Avaliados A B C D E F G H 

Conforto 11,8 2,2 14,4 5,8 5,4 3,9 3,1 1,4 
Segurança 12,0 2,2 14,5 8,4 11,1 7,5 8,0 3,4 
Adaptabilidade 8,9 2,4 12,8 7,8 5,7 4,1 3,1 2,3 
Praticidade 10,2 2,3 13,1 9,2 7,8 5,2 5,4 5,7 
Adequação ao trabalho 9,3 2,2 10,7 7,5 5,5 3,3 3,0 1 
Aparência  9,4 3,0 10,4 8,4 11,6 3,7 7,2 5,2 

MÉDIA DOS 
RESULTADOS 10,3 2,4 12,6 7,9 7,9 4,6 5,0 3,2 

 

 Os resultados dos questionários para avaliação do grau de importância de cada critério 

de avaliação (anexo 3 questionário 4) foram igualmente tabulados com uso de uma planilha 

eletrônica, sendo verificada estatisticamente a sua consistência. As médias obtidas foram 

normatizadas. Isto significa que o valor correspondente a cada critério foi dividido pela soma 

das médias de todos os critérios, obtendo-se um valor percentual; e, este valor, foi convertido 

em peso; a soma dos pesos é igual a um (tabela 7.4). 

Tabela 7.4 - As médias e pesos correspondentes a cada critério de avaliação. 

Critérios Avaliados Média Peso 
Conforto 14,0 0,19 
Segurança 14,3 0,19 
Adaptabilidade 13,7 0,18 
Praticidade 13,8 0,18 
Adequação ao trabalho 14,5 0,19 
Aparência 5,2 0,07 

 

 Para finalizar, as médias relativas ao grau de satisfação para cada assento (tabela 7.3) 

foram cruzadas com os pesos relativos a cada critério (tabela 7.4). Os resultados constituem a 

nota atribuída a cada assento, o que gera um ranking dos assentos (tabela 7.5).  
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Tabela 7.5 - Ranking dos assentos. 

Assento Nota 
C 12,9 
A 10,4 
D 7,8 
E 7,4 
F 4,7 
G 4,7 
H 2,9 
B 2,3 

 

7.2.4 Pré-Teste e Teste do Questionário 

7.2.4.1 Descrição 

 Nesta etapa planeja-se a realização de um pré-teste e teste do questionário de avaliação 

de desconforto/dor. Este pré-teste e teste permitiram efetuar o mapeamento da situação inicial 

e final, identificando queixas de desconforto/dor, que serão confrontadas com a análise 

postural realizada na etapa de observações diretas no uso dos assentos em teste. 

7.2.4.1.1 Questionário de Avaliação Desconforto/Dor 

 É estruturado a partir de um mapa corporal proposto por Corlett e Manenica (apud Iida, 

2000), dividido em segmentos, com o objetivo de facilitar a localização de áreas de dores e 

desconforto dos trabalhadores envolvidos nas tarefas que estão sendo investigadas (anexo 3 

questionário 2). Este mapa de regiões corporais, mede 28 regiões distribuídas em cinco 

grandes áreas: tronco, membros superiores (esquerdo e direito) e membros inferiores 

(esquerdo e direito), conforme a tabela 7.6, a seguir: 
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Tabela 7.6 - Regiões corporais avaliadas no questionário desconforto/dor (Guimarães, 2000). 

Tronco Membros superior direito 
e esquerdo 

Membros inferior direito 
e esquerdo 

Pescoço Ombro Coxa 

Região cervical Braço Joelho 

Costas superior  Cotovelo Perna 

Costas médio  Antebraço Tornozelo 

Costas inferior Punho Pé 

Bacia  Mão  

 

 À partir deste questionário, pediu-se às embaladeiras que o preenchesse no início do 

turno, antes que elas utilizassem o assento a ser avaliado, para identificarmos como estavam 

as suas queixas de desconforto/dor (fase de pré-teste), antes de iniciar o trabalho. 

 Pediu-se também às embaladeiras, que elas preenchesse este questionário no final do 

turno, para saber a ocorrência de desconforto/dor, após o uso do assento proposto para ela 

experimentar naquele dia. 

 A escala utilizada para a medição da percepção de desconforto/dor foi de sete 

centímetros, sendo zero nenhum (desconforto/dor) e sete muito (desconforto/dor), marcado 

linearmente da esquerda para a direita. 

7.2.4.2 Análise dos Resultados 

 Os resultados foram tabulados por assentos em uma planilha eletrônica. Os gráficos 

(figura 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 e 7.12) apresentam os resultados médios para cada 

região corporal, tabulados no ínicio do turno e no final do turno, antes e após utilizar cada 

assento avaliado. 
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Figura 7.5 - Gráfico de resultados assento A. 

 Pelo gráfico de resultados do assento A, verifica-se que após uso do assento, as maiores 

queixas se apresentam principalmente nas pernas, tornozelos e pés. O possível motivo para 

isto pode ser a falta de apoio para os pés. O membro que teve o maior médio na escala, foi o 

pé esquerdo com 4,24; em seguida o pé direito com 3,77. 
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Figura 7.6 - Gráfico de resultados assento B. 

 Em relação ao assento B, observa-se que no fim do turno as maiores queixas se 

concentraram nas coxas, pernas e nos pés. O membro que apresentou a maior queixa foi a 

perna direita com valor médio na escala de 5,93; em seguida a coxa direita com 5,09 e logo 

após vem os pés direito e esquerdo com valores similares de 5,05. Observa-se que o assento 

em análise apresenta os maiores valores médios na escala, em determinadas regiões do corpo, 

quando comparado com os outros assentos da amostra. 
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Figura 7.7 - Gráfico de resultados assento C. 

 Observa-se no gráfico de resultados do assento C, a pequena relação de desconforto/dor 

no fim do turno em relação ao início. O membro que apresentou o maior valor médio na 

escala após o uso do assento foi a região cervical com 2,75. 
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Figura 7.8 - Gráfico de resultados assento D. 

 O gráfico de resultado do assento D, apresenta as costas-superior como o membro com 

o maior valor médio na escala com 3,66, após o uso do assento. Observa-se que o assento em 

análise apresenta valores médios na escala elevados, em determinadas regiões do corpo, 

quando é comparado com os outros assentos da amostra.  
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Figura 7.9 - Gráfico de resultados assento E. 

 Em relação ao assento Após uso do assento, verifica-se que o membro que apresentou a 

maior queixa foi as costas-superior com valor médio na escala de 3,29; em seguida, os ombros 

direito e esquerdo. 
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Figura 7.10 - Gráfico de resultados assento F. 

 As maiores queixas apresentadas no gráfico da figura 7.10, após o uso do assento F, se 

concentraram nos joelhos, pernas, tornozelos e pés. Sendo a perna direita o membro que 

apresentou a maior queixa com valor médio na escala 3,28. 
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Figura 7.11 - Gráfico de resultados assento G. 

 Na figura 7.11 observa-se que as maiores queixas se concentraram nas coxas, joelhos e 

pernas; como também no ombro direito e costas-superior. O membro com maior valor médio 

na escala após o uso do assento G foi o ombro direito com 3,53. 
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Figura 7.12 - Gráfico de resultados assento H. 

 Finalmente, verifica-se na figura 7.12 que após o uso do assento H, há uma relação 

acentuada no índice desconforto/dor. O membro com maior valor médio na escala são as 

costas-médio com 4,49. Observa-se que o assento em análise apresenta valores médios na 

escala elevados, em determinadas regiões do corpo, quando é comparado com os outros 

assentos da amostra.  

 Após realizar os gráficos desconforto/dor de todos os assentos, chega-se a seguinte 

conclusão: o assento que apresentou a maior relação desconforto/dor foi o assento B e que 

apresentou a menor relação foi assento C. Os assentos A, D, E, F, G e H apresentaram uma 

relação acentuada no índice desconforto/dor. Porém, observa-se a predominância de queixas 

em algumas áreas específicas do corpo. 

7.2.5 Identificação da Demanda Sobre as Características Físicas da Cadeira de 

Trabalho 

7.2.5.1 Descrição 

 Este questionário tem como objetivo identificar a demanda das embaladeiras com 

relação as características físicas de seu assento de trabalho. Através do questionário 1    
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(anexo 3) perguntou-se sobre cada assento no fim do turno, se quer ou não quer apoio de 

braço, rodízios, etc. Este questionário contempla itens cuja avaliação pelo usuário tem grande 

importância no estabelecimento de parâmetros ergonômicos de projeto. 

 Estas características são: 

• rodízios; 

• assento giratório; 

• regulagem de altura do assento; 

• regulagem de inclinação de assento; 

• apoio para os braços; 

• estofamento do assento; 

• regulagem de inclinação do encosto; 

• regulagem de altura do encosto; 

• apoio para os pés. 

 As perguntas deste questionário foram apresentadas de maneira que os usuários 

pudessem marcar o seu grau de importância em uma escala contínua. A escala utilizada para a 

medição do grau de importância foi de quinze centímetros, sendo zero (nada importante) e 

quinze (muito importante), marcado linearmente da esquerda para a direita. 

 As embaladeiras foram convidadas a responder com a seguinte questão: ao final do 

turno, após ter utilizado um dos assentos em teste, marque na escala o que melhor representa a 

sua opinião em relação a cada questão.  

7.2.5.2 Análise dos Resultados 

 A análise dos resultados é direta, através da média aritmética dos valores individuais. 

 Os resultados da aplicação do questionário junto as embaladeiras estão apresentados no 

gráfico da figura 7.13, ordenados por prioridade e definida a partir do número de indicação 

para cada característica do assento. 
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Figura 7.13 - Resultados do questionário sobre a demanda das características físicas da cadeira de trabalho. 

7.2.6  Observações Diretas no Uso dos Assentos em Teste 

 A fase de observações diretas e indiretas no setor de embalagem da Fibrasil foi feita nas 

etapas de apreciação e diagnose, como vimos no capítulo 6, Avaliação Ergonômica do 

Sistema Homem-Tarefa-Máquina do Posto de Trabalho das Embaladeiras. 

 Durante esta avaliação vimos que: 

 As tarefas realizadas no setor de embalagem são repetitivas, monótonas e com 

parcelamento das atividades; pois, em uma célula de embalagem com cinco funcionárias, uma 

das embaladeiras etiqueta as roupas, e outras embalam as peças de roupas em sacos plásticos 

ou cabides para posterior encaixotamento; e, durante o embalamento, elas fazem o controle de 

qualidade das peças.  

 As tarefas das embaladeiras é feita em pé todo o turno em uma bancada de 90cm de 

altura, e assumem basicamente quatro tipos de postura devido a ausência de assentos: em 

primeiro lugar com 35% das posturas assumidas, tronco ereto apoiado sobre uma perna; em 

segundo, tronco ereto apoiado sobre as duas pernas; em terceiro, tronco inclinado apoiado 

sobre um perna; em quarto, tronco inclinado apoiado sobre as duas pernas. 

 Com a aplicação do questionário (anexo 2) que abordou dados pessoais das 
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embaladeiras, vimos que, em relação as dores nas diversas regiões do corpo, a região mais 

citada foram as pernas com 76% do total das embaladeiras referindo queixas nessa região. E 

que em relação ao mobiliário, a ausência de assentos no posto de trabalho é o que invoca uma 

das maiores reclamações por parte das embaladeiras, com 70% delas classificando este item 

como sendo ruim. 

 Desta forma, vê-se que as fases de apreciação e diagnose permitiram o conhecimento 

básico sobre o trabalho no setor das embaladeiras, e facilitaram muito a realização da 

entrevista aberta para identificação da percepção do usuário quanto aos atributos de assentos 

de trabalho. Esta fase compreende a observação direta e comparativa no uso dos diversos 

assentos selecionados e visa registrar algumas das posturas adotadas pelas embaladeiras 

durante a realização do experimento, através de fotografias. 

 Através destes registros posturais, pode-se caracterizar alguns dos problemas posturais 

como se segue: 

• Devido a uma estante reta colocada embaixo da bancada, a embaladeira fica afastada 

da mesa, dificultando o seu alcance, e posicionamento para executar a tarefa. 

Quando a embaladeira fica muito perto da bancada, há uma diminuição do ângulo 

interno do joelho (figura 7.14), fazendo com que uma grande parte do peso do corpo 

apoiada sobre uma região pequena nas nádegas, causando dor local, prejudicando a 

circulação. O fato de não utilizar o encosto, contribui para um aumento na pressão 

dos discos da coluna caracterizando a inadequação do mobiliário à tarefa (figura 

7.15).  
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Figura 7.14 - Diminuição do ângulo interno do joelho. 

   

Figura 7.15 - Não utilização do encosto. 

A B 

A B 



Capítulo 7 Estudo de Campo e Análise dos Dados Obtidos do Posto de Trabalho das Embaladeiras 

 

 175 

• A falta de apoio para os pés, faz com que a embaladeira apoie seu peso sobre as 

pernas. A rotação repetitiva do tronco pode contribuir para o suprimento de doenças 

músculos-esqueléticas (figura 7.16). 

 

Figura 7.16 - Falta de apoio para os pés e rotação repetitiva do tronco. 

7.3 Comentários dos Resultados 

 O resultado final da análise da entrevista aberta, realizada antes de iniciar o 

experimento, indicou em primeiro lugar em termos de preferência das usuárias, o assento C 

com 62,5% dos votos. Em termos de rejeição, o assento B ficou em primeiro lugar também, 

com 62,5% dos votos. Após tabulação dos resultados para avaliar regiões corporais através do 

questionário desconforto/dor, vê-se que o assento que apresenta a queixa e seu valor médio na 

escala menores é o assento C. E o assento que apresenta queixas e seus valores médios na 

escala maiores é o assento B. 

 Desta forma, vê-se que o resultado da entrevista aberta apresentou similaridade com o 

resultado da avaliação das regiões corporais, porque os dois resultados elegeram o assento C, 

como o assento mais propício para o setor de embalagem já que o conforto percebido do 

assento pelas embaladeiras foi notável e as queixas de desconforto/dor foram pequenas em 

relação aos demais assentos. Da mesma forma, os dois resultados elegeram o assento B como 

o assento mais rejeitado para o setor de embalagem.  
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 Com relação a demanda das características físicas de cadeira de trabalho, pode-se 

observar que as embaladeiras preferem assentos com apoio para os pés e que possuam 

regulagem de altura do assento. E, que o apoio para os braços não é importante para elas, 

devido ao tipo de atividade que elas desempenham. O assento que apresenta todas estas 

características, é o assento C. 

 Com relação ao resultado para avaliação da satisfação dos usuários com relação ao 

assento utilizado, o assento C obteve a maior média, 12,6; em seguida o assento A e logo após 

o assento D. O assento que obteve a menor média, foi o assento B, com 2,4. 

 Analisando o grau de importância de cada critério de avaliação, houve empate de três 

critérios mais bem avaliados com pesos iguais a 0,19; são eles: conforto, segurança e 

adequação ao trabalho. Este resultado é confirmado através da entrevista aberta realizada 

antes de iniciar o experimento, quando se pergunta às voluntárias o que elas buscam em um 

assento de trabalho: conforto, posição adequada para as pernas, etc.  

 Finalmente, obteve-se o ranking dos assentos onde o assento C obteve a maior nota, 

12,9; o assento A em segundo lugar com nota 10,4, o assento D em terceiro lugar com nota 

7,8, o assento E em quarto com nota 7,4, os assentos F e G em quinto com nota 4,7, o assento 

H em sexto com nota 2,9 e finalmente o assento B, com 2,3.  
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8 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO 

8.1 Recomendações para o Design de Assentos Industriais 

 Através dos resultados do ranking obtido, demonstrou-se claramente a preferência das 

embaladeiras pelas cadeiras giratórias altas em relação aos demais assentos. Observa-se que o 

conforto e a segurança percebidos no assento C, afetaram significativamente a avaliação dos 

demais assentos. No entanto, vale salientar que as condições oferecidas para o posto de 

trabalho não permitiram a eleição de apenas um assento que possibilite otimizar o Sistema 

Homem-Tarefa-Máquina. Tal otimização está sujeita, além de um perfeita relação no 

subsistema asssento-mesa, um ambiente físico e organizacional adequado. 

 Os critérios de avaliação de cada assento, fatores fisiológicos, fatores comportamentais 

das embaladeiras e demais resultados deste estudo; foram determinantes para a definição do 

projeto do produto assento industrial recomendado para o setor de embalagem da Fibrasil. 

 Desta forma, recomenda-se para o setor de embalagem da Fibrasil, a opção pela 

aquisição de uma cadeira giratória alta que disponha dos seguintes ajustes: 

• regulagem de altura do assento; 

• regulagem de inclinação do assento; 

• regulagem de inclinação do encosto; 

• regulagem de altura do encosto. 

 Esses recursos de ajustes são muito importantes, pois eles permitem a adaptação dos 

diversos tipos de usuários, como também, a alternância de posturas durante o uso. Na figura 

7.13, pode-se observar a demanda das características físicas para a cadeira de trabalho 

proposta pelas embaladeiras. Através deste resultado, reconhece-se a importância do apoio 

para os pés, para que a cadeira giratória alta se ajuste as respectivas alturas das embaladeiras, 

como também; deve-se reconhecer que não é preciso rodízios e apoio para os braços. Os 

rodízios não são recomendados por uma questão de segurança e o apoio para braços não é 

recomendado devido a necessidade de constante movimentação dos membros superiores para 

desempenhar a tarefa. 

 Nos mercado atual os modelos de cadeiras giratórias altas não apresentam facilidade de 

manuseio, ou seja, não são muito práticos. Portanto, a recomendação da cadeira giratória alta 

para o setor de embalagem da Fibrasil, trata-se de uma solução de compromisso que visa 

atender de maneira mais efetiva, as principais demandas ergonômicas das embaladeiras. 
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 As especificações da cadeira giratória alta para o setor de embalagem estão descritas a 

seguir, e foram baseadas na revisão de literatura apresentada neste trabalho. 

8.1.1 Subsistema Assento 

 Foi recomendado para o setor de embalagem que o assento da cadeira giratória alta 

possua regulagem de altura e também regulagem de inclinação, para atender aos extremos da 

população. Este subsistema é um elemento fundamental no conforto do usuário.     

Recomenda-se o uso de uma superfície de trabalho de 90 cm. 

8.1.1.1 Altura da Superfície do Assento (Intervalo de Regulagem) 

 A altura da superfície do assento é determinante para o conforto das pernas e da coluna, 

manutenção da estabilidade postural e a facilidade em sentar e levantar. As diferenças da 

altura popliteal dos indivíduos extremos é de 10,7 cm; portanto, é imprescindível a adoção de 

regulagem de ajustes de altura. Desta forma, recomenda-se altura mínima de 72 e máxima de 

82 cm. 

8.1.1.2 Largura do Assento 

 A superfície do assento permite aos usuários alterações posturais e deve ser considerada 

em função do usuário de maior percentil; sendo assim, indica-se uma largura de 45 cm. 

8.1.1.3 Profundidade da Superfície do Assento e Profundidade Útil do Assento  

 A profundidade da superfície e a profundidade útil do assento devem privilegiar o 

usuário de menor percentil; pois, ele é o maior prejudicado com o dimensionamento 

excessivo, portanto indica-se uma profundidade de 37 cm.  

8.1.1.4 Ângulo de Inclinação do Assento. 

 As tarefas desempenhadas pelas embaladeiras requerem grande movimentação dos 

membros superiores e de muita observação; por isso, recomenda-se um conjunto 

assento/encosto reclinável de forma a poder apresentar uma inclinação máxima de 10º para 

frente e a mínima formando um ângulo reto paralelo ao solo, ou seja, 0º. 

8.1.2 Subsistema Encosto 

 Um apoio eficaz para as costas é de fundamental importância para redução dos custos 

humanos na postura sentada. Para um correto dimensionamento do encosto, deve-se levar em 

consideração as variáveis antropométricas envolvidas que se apresentam a seguir. 
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8.1.2.1 Altura da Borda Superior do Encosto  

 Indica-se para a altura da borda superior do encosto, um encosto de nível médio, abaixo 

da altura da axila do menor usuário (mulher do menor percentil), de forma a não prejudicar a 

mobilidade dos ombros. Recomendamos a altura de 49 cm. 

8.1.2.2 Altura da Borda Superior do Encosto  

 Para atender a altura da borda inferior do encosto, deve-se levar em conta dois 

requisitos: evitar o contato com a região sacral e acomodar a protusão das nádegas. Por isso, 

recomenda-se a adoção de um espaço livre que deverá ter início na superfície do assento até 

uma altura de 18 cm.  

8.1.2.3 Largura do Encosto 

 A largura do encosto apoia a região torácica e lombar das costas, não interferindo nos 

movimentos dos braços, nem restringindo o movimento dos cotovelos. Como solução de 

compromisso, recomenda-se uma largura em função do menor usuário que é de 25,4 cm. 

8.1.2.4 Ângulo Assento/Encosto 

 Recomenda-se a adoção de um ângulo assento/encosto igual a 102,5º, o que, aliado à 

possibilidade de regulagem do conjunto assento/encosto, propiciará a adoção de uma postura 

confortável diante das diversas atividades. Estas regulagens devem mover o conjunto 

assento/encosto  em 22,5º de inclinação para frente e 22,5º de inclinação para trás, de forma a 

aproximar o campo de visão das embaladeiras da superfície de trabalho. 

8.1.3 Subsistema Estrutura 

 A estrutura deve ser composta em uma coluna em tubo de aço com cinco pontos de 

apoio da base. 
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Tabela 8.1 - Resumo das recomendações de uma cadeira giratória alta para as embaladeiras da Fibrasil. 

Principais Variáveis Dimensionais da Cadeira Giratória Alta Medidas Indicadas 
ASSENTO 

Altura da superfície do assento 
Largura 
Profundidade 
Inclinação 

 
72 a 82 cm 

45 cm 
37 cm 

0º a 10º para frente 
ENCOSTO 

Altura da borda superior do encosto 
Altura da borda inferior do encosto 
Largura 
Ângulo assento/encosto 

 
49 cm 
18 cm 

25,4 cm 
102,5º 

ESTRUTURA 
Número de pontos de apoio da base 

 
5 

 

 É necessário salientar que somente após a construção de um protótipo as medidas 

recomendadas da cadeira giratória alta para as embaladeiras da Fibrasil poderão ser 

devidamente avaliadas. Neste momento, tais medidas ainda estão sujeitas a possíveis 

alterações. 

8.2 Conclusão 

 A necessidade de uma cadeira adequada no setor industrial contribui satisfatoriamente 

para a melhoria da produtividade do trabalhador, uma vez que pode reduzir os custos 

humanos na postura sentada. Sabe-se que esta melhoria da produtividade não depende apenas 

do mobiliário, mas também de outros aspectos  físicos do posto de trabalho tais como: 

iluminação, ruído, ventilação e temperatura. Além dos aspectos organizacionais (turno, 

jornada, monotonia e stress) e os aspectos cognitivos que compreendem a correta 

decodificação das demandas das atividades da tarefa. 

 Através do estudo das características anátomo-fisiológicas do corpo humano pode-se 

identificar o comprometimento da coluna cervical, dos discos invertebrais e do sistema 

muscular em função das posturas e trabalhos realizados pelo homem.  

 O estudo da postura sentada, fez a relação da postura sentada com a postura de pé e a 

postura semi-sentada e apresentamos as vantagens e desvantagens de uma postura em relação 

a outra. Conclui-se que não há a “boa postura” e que não existe um assento ideal para todas as 

ocasiões, mas aquele mais adequado para cada tipo de tarefa. Desta forma, não existe uma 

postura ideal para todas as ocasiões.  
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  A revisão de literatura sobre assentos apresentou a cadeira como parte de um posto de 

trabalho, identificou os seus aspectos dimensionais e classificou os diversos tipos de assentos; 

como também, classificou o produto assento industrial em: cadeira alta e banco em 

pé/sentado, e fez uma avaliação configuracional dos assentos industriais através de uma caixa 

morfológica, que permitiu fazer uma comparação formal e dimensional dos subsistemas. 

 Através dos métodos de avaliação de assentos identificou-se os métodos de avaliação de 

assentos e os métodos e as técnicas de avaliação de produtos e definiu-se o modelo de 

pesquisa aplicado no setor de embalagem da Fibrasil com diversos tipos de assentos 

industriais em condições reais de trabalho.  

 A avaliação ergonômica do Sistema Homem-Tarefa-Máquina (SHTM) do posto de 

trabalho das embaladeiras, mapeou os problemas ergonômicos do local de trabalho e fez 

observações diretas e indiretas. Na fase diagnose aplicou-se o questionário para conhecer o 

perfil e voz das embaladeiras da Fibrasil e propôs-se recomendações ergonômicas referentes à 

monotonia e “stress”, a jornada de trabalho, ao ambiente físico, a equipamentos e ao 

mobiliário. No que se refere ao mobiliário, foi proposto oferecer assento adequado para o 

setor de embalagem.  

 O estudo de campo e análise dos dados obtidos no posto de trabalho das embaladeiras, 

foram baseados na Análise Macroergonômica do Trabalho - AMT (Guimarães, 2000b). Para a 

especificação de um assento industrial adequado para o setor, não foram considerados apenas 

os aspectos antropométricos e biomecânicos das embaladeiras, mas também os aspectos 

subjetivos. Desta forma, descreveu-se as necessidades e a percepção das mesmas e buscou-se 

no mercado os assentos que melhor as atenderam (tabela 7.5 do ranking dos assentos). Com a 

obtenção do ranking dos assentos, pode-se observar a preferência da cadeira giratória alta em 

relação aos demais assentos.  

 Durante a realização deste estudo de campo devido ao fator tempo, não foi permitido 

realizar uma avaliação de usabilidade dos assentos (para saber da usabilidade, necessita-se de 

tempo para que haja familiarização com o produto). Como este  estudo foi feito durante oito 

dias úteis com oito voluntárias e oito assentos, também não foi possível avaliar objetivamente 

o grau de dificuldade de utilizar os recursos de regulagem dos oito assentos. 

 Através das aplicações dos questionários e entrevistas realizadas, observou-se sobre a 

necessidade de se oferecer um assento com suporte para as costas, pois as queixas de 

desconforto/dor foram muito maiores com a utilização dos bancos do que com a utilização das 

cadeiras. 
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 Desta forma, pode-se afirmar que os modelos utilizados no experimento do banco em 

pé/sentado não atenderam satisfatoriamente às necessidades das embaladeiras. O modelo mais 

aceito do banco em pé/sentado foi o banco denominado neste estudo “azul”da Ergotec modelo 

“Stand by Seat Basic”, ficando em terceiro lugar no ranking. 

 Após uma comparação com o resultado do estudo de campo realizado na Fibrasil com o 

experimento realizado por Guimarães et al (2000), pode-se constatar que pelo fato de não 

haver similaridades nas condições de condução do experimento (bancadas com características 

diferenciadas que interferiam nas posturas assumidas), não se pode comparar os resultados 

obtidos. 

 Nesta análise,  recomenda-se uma cadeira giratória alta destinada ao setor de 

embalagem da Fibrasil, e solicita-se novos estudos para avaliar os assentos em bancos, 

hospitais e em outros setores industriais. Recomenda-se também: (i) proceder um  estudo da 

relação do assento com a bancada de trabalho e demais tipos de assentos; (ii) realizar um 

estudo mais detalhado dos bancos em pé/sentado, já que é um produto novo e de pouco 

conhecimento no mercado; (iii) realizar um estudo de análise mais detalhada dos diversos 

tipos de cadeiras giratórias altas existentes no mercado com a finalidade de conhecer as suas 

devidas adequações no ambiente de trabalho industrial. 

 A utilização da Ergonomia como tecnologia aplicada ao desenvolvimento do projeto de 

produto, especificamente no caso dos assentos industriais, mostrou-se bastante satisfatória na 

resolução de assento industrial adequado para o setor de embalagem da Fibrasil. A Análise 

Macroergonômica do Trabalho - AMT, tendo o assento industrial como objeto de estudo, 

pode ser perfeitamente aplicada para avaliação de assentos destinados a diversos fins. 
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REGISTRO DE POSTURAS 

1. Tronco ereto e as duas pernas apoiadas 

2. Tronco ereto e uma perna apoiada 

3. Tronco inclinado e as duas pernas apoiadas 

4. Tronco inclinado e uma perna apoiada 

5. Fora do posto 

 

9 Postura

s 

10 Freqüência de Posturas Assumidas 

1  

2  

3  

4  

5  

ANEXO 1 
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Questionário para a avaliação de  
posto de trabalho 

Data:  _______ / Junho / 2001     Questionário No. __________ 
 
A ser aplicado pela equipe de consultoria. 

 

A – DADOS PESSOAIS 

 
1. Qual a sua idade?     
               ___________________________________________________________ 
 
16. Qual o seu peso?

 ___________________________________________________________ 
 
17. Qual a sua altura?

 ___________________________________________________________ 
 
4.  Você é:  

  θ Casada/mora com um companheiro    θ Viúva/separada 

  θ Solteira 
 

5. Você tem filhos? 

θ Sim    θ Não 
  Se sim, quantos? 
____________________________________________________________ 
 
6.Você normalmente: 

  θ Usa a mão direita  θ Usa a mão esquerda  θ Usa ambas 
as mãos 
 
16. A quanto tempo você trabalha no setor de embalagem desta empresa?  

________________________ 
 
17. Antes de trabalhar nesta empresa você já trabalhou na mesma função em outro local? 

θ Sim   θ Não 
  Se sim, durante quanto tempo? 
________________________________________ 
 
18. Você mora em: 
 

ANEXO 2 
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  θ Recife   θ Olinda    θ Paulista 

  θ Outro local. Qual? ______________________________ 
 
19. Que tipo de transporte você usa para chegar ao trabalho? 
 

  θ Ônibus da empresa θ Ônibus convencional  θ Kombis/vans 

  θ Bicicleta   θ Outro(s). Qual(is)? _________________________ 
 
11.  Quanto tempo você gasta para chegar de casa para o trabalho? 
 

  θ Menos de 30 minutos   θ Entre 30 minutos e uma hora 

θ Entre uma hora e uma hora e meia θ Mais de uma hora e meia 
 
12. Quantas horas você trabalha neste posto de trabalho por dia? 
__________________________ 
 
 
B –DADOS SOBRE AS CONDIÇÕES FÍSICAS DO RESPONDENTE 
 
16. Atualmente você usa regularmente algum tipo de medicamento? 

θ Sim    θ Não 
  Se sim, qual? 
______________________________________________________________ 

 
 
14. Você tem sentido incômodos, como dor, cansaço, desconforto, nos períodos e regiões 
do corpo mencionados abaixo? 
 

10.1.1.1.1.1 Período 
 

10.1.1.1.1.1.1  Região 
do corpo 

Nos últimos 
30 dias 

Nos últimos 
12 meses 

Nos últimos 12 meses, deixou de realizar 
as suas atividades normais [no trabalho, 
em casa, lazer] por causa de incômodos 
em regiões do corpo mencionadas abaixo? 

 Sim  Não Sim  Não Sim Não 

Cabeça θ θ θ θ θ θ 
Nuca θ θ θ θ θ θ 
Olhos θ θ θ θ θ θ 
Pescoço θ θ θ θ θ θ 
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Ombros θ θ θ θ θ θ 
Cotovelos θ θ θ θ θ θ 
Punhos/mãos θ θ θ θ θ θ 
Costas superior θ θ θ θ θ θ 
Costas médio θ θ θ θ θ θ 
Costas inferior  θ θ θ θ θ θ 
Quadril/nádegas θ θ θ θ θ θ 
Coxas θ θ θ θ θ θ 
Pernas/pés θ θ θ θ θ θ 
Estômago θ θ θ θ θ θ 

 
15. Se você respondeu sim a alguma região do corpo citada acima, numere as que você 
sente mais incômodo durante o seu horário de trabalho. Considere como primeira a que 
mais lhe incomoda atualmente e assim sucessivamente. 
 
 

10.1.1.1.1.1.2  Região do 
corpo 

As cinco regiões que mais sente 
incômodo ultimamente 

   
Cabeça  

Nuca  
Olhos  
Pescoço  

Ombros  

Cotovelos  
Punhos/mãos  

Costas superior  

Costas médio  
Costas inferior   

Quadril/nádegas  

Coxas  
Pernas/pés   
Estômago  

 
 

 

10.1.1.2 C – DADOS SOBRE OS EQUIPAMENTOS E O AMBIENTE DE TRABALHO 

 
16. Qual a sua opinião sobre o seu mobiliário de trabalho: 
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10.1.1.2.1 Características 
Muito 
Bom 

Bom Regular Ruim Muito 
Ruim 

Altura da bancada θ θ θ θ θ 
Espaço disponível para 
trabalhar na bancada 

θ θ θ θ θ 

Distância do aramado para a 
célula 

θ θ θ θ θ 

Altura das peças no aramado 
a serem embaladas 

θ θ θ θ θ 

Altura das peças no aramado 
a serem armazenadas 

θ θ θ θ θ 

Ausência de assentos θ θ θ θ θ 
Acionamento da pistola de tag θ θ θ θ θ 

 
 
 
17.  O que você sugeriria para melhorar o seu mobiliário de trabalho? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ 
______________________________________________________________________
___ 
 
18.  Qual a sua opinião sobre o seu ambiente de trabalho: 
 

10.1.1.2.2 Caracteristicas  
Muito 
Bom 

Bom Regular Ruim Muito 
Ruim 

Iluminação θ θ θ θ θ 
Ruído θ θ θ θ θ 
Temperatura θ θ θ θ θ 
Espaço para circulação 
no ambiente de trabalho θ θ θ θ θ 
Cores do ambiente  θ θ θ θ θ 

 
 
19. O que você sugeriria para melhorar o seu ambiente de trabalho? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Caderno do experimento 

Parceria UFPE – Fibrasil 

Pesquisa de avaliação de assentos para uso no setor de embalagem  
 

 Inicialmente, queremos agradecer a sua participação nesta pesquisa, sua colaboração é 

muito importante.  A participação deve ser voluntária, para que haja um envolvimento sincero 

durante a avaliação dos assentos. 

 O objetivo desta pesquisa é identificar um tipo de assento adequado para o seu trabalho.. 

(neste trabalho, o termo assento inclui cadeiras e bancos). Para tanto, é necessário que sejam 

cumpridas algumas etapas. A primeira delas foi a apresentação dos assentos (cadeiras e 

bancos) e a entrevista. A segunda, será experimentar os assentos, e para isso precisamos de 

sua ajuda.  

 Provavelmente, você já tem uma impressão a respeito de cada um dos assentos, mas 

para que possamos chegar a uma conclusão confiável, todos devem ser experimentados, sem 

preconceitos.  

 O experimento consistirá simplesmente em utilizar cada um dos oito assentos durante 

um dia de trabalho, e ao final, registrar a sua impressão, através de um questionário. Além 

disso, pedimos que você também preencha um outro questionário para registrar o seu eventual 

desconforto ou dor (este questionário deverá ser preenchido no início e no fim de cada turno). 

Ao final do experimento, pedimos que você preencha um último questionário, onde você 

deverá registrar qual a importância que você atribui a cada critério   

 Os dados individuais deste experimento serão mantidos em sigilo, não se preocupe, pois 

não haverá identificação. Apenas precisamos que cada um dos voluntários adote um número 

durante o período do experimento (não precisamos registrar o nome de ninguém!)  

 Os  questionários foram planejados de maneira a permitir identificar o grau de 

satisfação em relação a cada critério de avaliação. Para isto, basta marcar com um X sobre a  

linha, indicando entre os extremos pouco satisfeito e muito satisfeito (ou pouco importante e 

muito importante) que melhor representar o seu grau de satisfação com cada  questão.    

 Para orientar como deve ser feito o preenchimento dos questionários, apresentamos a 

seguir dois exemplos (observe que você pode marcar em forma de um “X” a escala de 

avaliação, conforme achar que melhor representa a sua opinião): 
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Com relação à necessidade de preenchimento deste questionário, você está: 

 

 

 

 

Com relação à importância do preenchimento deste questionário, você está: 

 

 

 

 

No quadro abaixo, você tem a identificação de cada assento que nós vamos adotar para este 

experimento: 

Descrição Identificação 

Cadeira alta com regulagem pneumática  A 

Banco preto B 

Cadeira alta com base de 5 pés  C 

Banco azul D 

Cadeira de madeira E 

Banco cinza F 

Cadeira de madeira 2 G 

Banco de madeira H 

 

No quadro abaixo, você tem a ordem de utilização dos assentos durante o experimento. É só observar 
na linha que corresponde ao seu número: 

Dia do experimento 

Voluntários 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

I A B C D E F G H 

II H A B C D E F G 

III G H A B C D E F 

IV F G H A B C D E 

V E F G H A B C D 

VI D E F G H A B C 

Pouco  

satisfeito 

Muito 

satisfeito

Pouco  

importância 

Muito 

importante
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VII C D E F G H A B 

VIII B C D E F G H A 

Abaixo apresentamos um resumo do planejamento diário do experimento 

 Questionários 

Horário Avaliação de desconforto/dor Avaliação do assento 

Início do expediente   

Final do expediente   
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Questionário n°°1 sobre a demanda das características físicas da cadeira de trabalho. 

Data:___________________Assento:__________________Voluntário:________________ 

 

Ao final do turno, após ter utilizado um dos assentos em teste, marque na escala o que melhor 

representa a sua opinião em relação a cada questão: 

1. Cadeira com rodízios.  

   

      nada           discordo                               neutro            concordo                                           muito 

importante                                                                                                                                                     importante 

 

2. Assento giratório.  

   

      nada           discordo                               neutro            concordo                                           muito 

importante                                                                                                                                                     importante 

 

3. Assento com regulagem de altura.  

   

      nada           discordo                               neutro            concordo                                           muito 

importante                                                                                                                                                     importante 

 

4. Assento com regulagem de inclinação.  

   

      nada           discordo                               neutro            concordo                                           muito 

importante                                                                                                                                                     importante 

 

5. Cadeira com apoio de braço.  

   

      nada           discordo                               neutro            concordo                                           muito 

important e                                                                                                                                                     importante 
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6. Estofamento do assento.  

   

      nada           discordo                               neutro            concordo                                           muito 

importante                                                                                                                                                     importante 

 

7. Encosto com regulagem de inclinação.  

   

      nada           discordo                               neutro            concordo                                           muito 

importante                                                                                                                                                     importante 

 

8. Encosto com regulagem de altura.  

   

      nada           discordo                               neutro            concordo                                           muito 

importante                                                                                                                                                     importante 

 

9. Plataforma para apoio dos pés.  

   

      nada           discordo                               neutro            concordo                                           muito 

importante                                                                                                                                                     importante 
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Questionário n°° 2 de avaliação desconforto/dor  

Data:___________________Assento:__________________Voluntário:________________ 

 No início e ao final do turno, antes e após ter utilizado um dos assentos em teste, marque na escala o que melhor representa a sua opinião em 
relação a cada questão: 
 

Fim do Turno 

Início do Turno 

Nenhum  
desconforto/dor  Nenhum  

desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  
Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  
Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  
Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  

Nenhum  
desconforto/dor  
Nenhum  
desconforto/dor  

Ombro  
(2) 

Braço  
(4) 

Antebraço 
(12)  

Cotovelo 
(10)  

Punho 
(14)  
Mão  
(16)  

Joelho 
(20 ) 

Tornozelo 
(24)  

Pescoço 
(0) 
Região 
cervical(1) 
Costas-superior 
(5) 

Coxa  
(18)  

Perna 
(22)  

Pé 
(26)  

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Nenhum  
desconforto/dor  Nenhum  

desconforto/dor  Muito
desconforto/dor

Muito 
desconforto/dor 

Nenhum  
desconforto/dor  Nenhum  

desconforto/dor  Muito
desconforto/dor

Muito 
desconforto/dor 

Nenhum  
desconforto/dor  Nenhum  

desconforto/dor  Muito
desconforto/dor

Muito 
desconforto/dor 

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor 

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Muito
desconforto/dor

Ombro 
(3) 

Braço 
(6) 

Antebraço 
(13)  

Cotovelo  
(11)  

Punho 
(15)  
Mão 
(17)  

Joelho 
(21)  

Tornozelo  
(25)  

Costas-médio  
(7) 

Costas-inferior 
(8) 

Bacia 
(9) 

Coxa 
(19)  

Perna  
(23)  

Pé 
(27)  

Tronco 

Lado direito Lado esquerdo 

6 4 

8 

1 
0 

5 
2 3 

26 
24 

27 
25 

23 22 

20 21 

18 19 

9 

7 

16 17 
14 15 

12 13 

10 11 



 

 

Questionário n°°3 para a avaliação da satisfação dos usuários com relação ao assento 

utilizado  

Data:___________________Assento:__________________Voluntário:________________ 

 

Ao final do turno, após ter utilizado um dos assentos em teste, marque na escala o que melhor 

representa a sua opinião em relação a cada questão: 

Marque na escala qual o grau de importância dos seguintes itens para você: 

 

1.  Pensando que um assento deve ser confortável, você está: 

 

 

 

2.  Pensando que um assento deve ser seguro, você está: 

 

 

 

3.  Pensando que um assento deve ser adaptável, você está: 

 

 

 

4.  Pensando que um assento deve ser prático, você está: 

 

 

 

5.  Pensando que um assento deve ser adequado ao seu trabalho , você está: 

 

6.  Pensando na aparência, você está: 

 

 

 

Pouco  

satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Pouco  

satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Pouco  

satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Pouco  

satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Pouco  

satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Pouco  

satisfeito 

Muito 

satisfeito 



 

 

 

Questionário n°°4 para avaliação do grau de importância de cada critério de avaliação 

Data:___________________Assento:__________________Voluntário:________________ 

Após experimentar todos os assentos, segundo os seis diferentes critérios, indique o grau de 

importância que você atribui a cada um deles: 

Marque na escala qual o grau de importância dos seguintes itens para você: 

 

1.  O assento deve ser confortável: 

 

 

 
2.  O assento deve ser seguro: 

 

 

 
3. O assento deve ser adaptável: 

 

 

 

4.  O assento deve ser prático: 

 

 

 
5.  O assento deve ser adequado ao seu trabalho : 

 

 

 
6.  A aparência é: 

 

 

Pouco  

importante 
Muito 

importante 

Pouco  

importante 
Muito 

importante 

Pouco  

importante 
Muito 

importante 

Pouco  

importante 
Muito 

importante 

Pouco  

importante 
Muito 

importante 

Pouco  

importante 
Muito 

importante 


