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A ERGONOMIA
Definições de Ergonomia
 Ergonomia vem do grego: "ergos" que significa

trabalho, "nomos", que significa estudo das
normas e regras.



A ERGONOMIA
Virtualmente todos os fatores de um ambiente de
trabalho são considerados na ciência da ergonomia,
incluindo:
 ambiente físico (temperatura, luminosidade,

ruído, equipamentos e móveis)
 organização do trabalho e tarefas
 ambiente psicossocial (demandas de trabalho,

relações interpessoais, relações do trabalho)



A ERGONOMIA – ALGUMAS DEFINIÇÕES
"É o estudo das relações entre o trabalhador e o seu ambiente de
trabalho, adaptando este ambiente às condições do trabalhador."
[BORGES, Roberto C.M. 1988].
"Campo de conhecimento que ajusta o lugar de trabalho à pessoa"
[KAPLAN, Robert 1982].
"Arte ou ciência de projetar sistemas de tal maneira que as dores físicas
e mentais, causadas pela operação de sistemas automatizados, são
reduzidas" [KOFFLER, Richard 1982]
"Ergonômicos dizem respeito à tentativa de otimizar as relações
interativas entre um trabalhador individual e o ambiente de trabalho
que o circunda" [DAINOFF, M.J. 1982].
"O princípio básico da Ergonomia é projetar o ambiente de trabalho que
satisfaça as necessidades do trabalhador" [ARNDT, Robert 1997].



A ERGONOMIA
 Os estudos sobre Ergonomia compreendem

diversas áreas de conhecimento que associadas e
as mais importantes são:

 antropometria
 biomecânica
 fisiologia
 psicologia
 "bom senso e criatividade".



ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE O
HARDWARE
 O objetivo maior do estudo sobre o hardware, do

ponto de vista ergonômico, é diminuir ao máximo,
qualquer tipo de esforço ou esgotamento, cansaço
ou tensão, provocados por jornadas de trabalho
com o computador, cada vez maiores e com maior
frequência.



ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE O
HARDWARE
Sintomas típicos da má utilização do hardware:
 irritação dos olhos (54,8%)
 dores nas costas (43,7%)
 dor de cabeça (30,3%)
 dores nos ombros. (25,1%)
 dor nos pulsos (18,8%)



ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE O
HARDWARE
 Os fabricantes têm dedicado muitos esforços para

adequar os equipamentos que fabricam, às
características ideais para o ser humano.
Entretanto na hora da aquisição de um
equipamento ou acessório, o usuário não se detém
a examinar estas características de ergonomia.



ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE O
HARDWARE
Os itens de hardware mais importantes são:

 teclado/mouse e
 monitor de vídeo.

Com relação ao ambiente de trabalho as características
mais relevantes são:

 iluminação
 cadeira
 mesa
 som ambiental
 cores do ambiente



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
 A parte central (Iris) se contrai quando recebe muita

luz e se abre quando a luz é insuficiente.
 Entretanto um dos principais aspectos do olho

humano de interesse da ergonomia é a constituição
dos sensores que captam as imagens que vemos.

 O olho é composto de sensores que captam de forma
diferente, detalhes e formas aproximadas, cores e
imagens preto-e-branco. tais sensores são chamados
de Bastonetes (Rods) e Cones (Cones).



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
 120 milhões de bastonetes (em cada olho)
 6 milhões de cones (por olho)
 2 mil cones em cada fóvea na região de densidade uniforme

máxima
 1 milhão de fibras nervosas no nervo óptico
 250 milhões de células receptoras nos dois olhos
 Porção visível do espectro: 394 a 760 nm

(Fv=394.463.815.789.473 Hz, Fv=394 THz)
 Comprimento-de-onda de sensibilidade máxima nos cones: 560

nm (laranja)
 Faixa de intensidade: 1016 (ou 160 decibéis)



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
Algumas definições de termos ligados aos
mecanismos de funcionamento do olho e suas
consequências nos processos de visibilidade de
textos e telas, de particular interesse para a
Ergonomia.
Sistema visual
 Capta informações de luz e envia para o cérebro;

quanto maior a qualidade da informação, maior a
percepção e habilidade



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
Acomodação visual
 É o processo pelo qual o olho se adapta para

manter foco nítido à medida que os alvos se
aproximam; quando se observa objetos próximos
um pequeno músculo, chamado ciliar, muda a
forma e a inclinação das lentes, para que a
imagem formada na retina esteja focada e nítida.



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
Ponto de descanso da acomodação visual
 os olhos têm um ponto de descanso da

acomodação visual, quando não se está focando
nada em especial; este ponto difere de pessoa
para pessoa, e varia conforme a idade;

 a média é cerca de 80 cm; com a idade este valor
aumenta



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
Convergência
 Quando se observa objetos próximos, os olhos

convergem para dentro e para fora; com isto a
imagem do objeto se forma no mesmo lugar
relativo em cada retina; quando não há
convergência precisa, pode-se ver imagens duplas



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
Profundidade de campo
 Quando a distância de visão muda, os olhos

devem ajustar o foco para manter a imagem
nítida; quando se observa alternadamente um
documento com letras pequenas, e depois a tela
com letras maiores, ou vice-versa, ocorre o
problema de ajuste de foco; quando maior a
luminosidade menor é o problema do foco, porque
aumenta a profundidade de campo.



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
“Trio da proximidade”
 Acomodação, convergência e profundidade de

campo, conhecidos como “trio da proximidade”
atuam todos juntos; quando um necessita de
ajustes os outros procuram se adaptar de forma
complementar.



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
Olhos secos
 A fina camada que cobre os olhos, seca quando

exposta ao ar; o mecanismo de piscar os olhos se
encarrega de lubrificá-los novamente; quando se
fixa o olhar por muito tempo, sem piscar, ocorre o
ressecamento, e aparecem as irritações e os olhos
vermelhos



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
Ângulo para olhar fixo
 Pesquisas mostram que o ângulo que se observa

uma tela ou documento, em relação à horizontal,
pode variar de pessoa a pessoa;
 ângulo para tela : -9º
 ângulo para documento : -38º



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
Visão e postura
 Visão e postura interagem; a localização do alvo

visual determina a faixa de variação da postura
que se pode assumir confortavelmente

 Movimentos da cabeça combinados com o dos
olhos não deve exceder 6 a 8 graus, para evitar
problemas no pescoço.



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
Quantidade de luz necessária para boa acuidade visual
por idade
 A Philips realizou na Holanda, estudos quanto às condições de

iluminação que uma pessoa necessita para ter boa acuidade
visual ,especialmente para leitura. Na pesquisa observou-se
que à medida que a idade avança a quantidade de luz
necessária aumenta de forma exponencial. Tomando como
base uma criança de 10 anos, como sendo um fator 1, (uma
lâmpada de 10 W, por exemplo), tem-se aos 30 anos um fator
de 3, ou seja, usando uma lâmpada de 30 W. Conforme mostra
a tabela abaixo, aos 40 anos o fator é 6 (60 W), enquanto aos
60 anos o fator pula para 15 (150 W).



CONSIDERAÇÕES VISUAIS – O OLHO
HUMANO
 Quantidade de luz necessária para boa

acuidade visual por idade
10 anos 1
20 anos 1,5
30 anos 3
40 anos 6
50 anos 9
60 anos 15



EFEITOS VISUAIS DOS TEXTOS NA TELA
Piscar
 excelente capacidade de se obter atenção
 reduz legibilidade
 distrai
 limitar a situações onde se deve responder

rapidamente
 desligar ao receber resposta



EFEITOS VISUAIS DOS TEXTOS NA TELA
Negrito
 boa capacidade de obter atenção
 características menos incômodas
 usar para chamar atenção para erros oudiferenciar componentes da tela
IMPORTANTE: Não usar o texto inteiro em
negrito, pois isso cansa, não chama a atenção
e é visualmente poluído! Acho que deu para
notar...



EFEITOS VISUAIS DOS TEXTOS NA TELA
Vídeo Reverso
 boa capacidade de obter atenção
 pode reduzir legibilidade
 usar para chamar atenção para erros ou

diferenciar componentes da tela



EFEITOS VISUAIS DOS TEXTOS NA TELA
Sublinhado

 fraca capacidade de obter atenção
 reduz legibilidade

Fontes Grandes
 moderada capacidade de obter atenção
 usar para títulos ou cabeçalhos



EFEITOS VISUAIS DOS TEXTOS NA TELA
Itálico ou texto entre “aspas”
 moderada capacidade de chamar a atenção
 usar para destacar palavras no meio do texto, ou

para grafar palavras de outra língua ou jargões,
gírias



EFEITOS VISUAIS DOS TEXTOS NA TELA
Letra Minúscula

 moderada capacidade de obter atenção
 usar para informação de textos

Letra Maiúscula
 moderada capacidade de obter atenção
 usar para títulos



O TECLADO
O segundo maior elemento causador de desconforto é o teclado.
Diversos fatores são responsáveis por esses problemas.
Entre eles:

 padrão - disposição das teclas
 inclinação do teclado
 bloco numérico
 teclado em português x teclado português
 cor das teclas / cor das inscrições
 tipo de teclado - tecnologia de contato
 sensibilidade das teclas
 altura sobre a mesa em relação ao operador
 destacável ou acoplado a outras partes do computador



A CADEIRA
 A cadeira é um dos elementos mais importantes

da estação de trabalho, pois se inadequada, ou
incertamente ajustada, pode ser a causadora de
muitos desconfortos e doenças de postura.

 A princípio qualquer tipo de cadeira, com rodas
ou sem elas, estofada ou não, regulável ou não,
poderia ser adequada, desde que satisfeitas
algumas exigências.



A MESA
 A mesa da estação de trabalho deve acomodar o teclado e o

monitor. A caixa da UCP, pode ou não estar sobre a mesa. A
mesa não deve ter partes inferiores, tais como gavetas e
prateleiras, que impeçam o usuário de sentar em uma posição
confortável.

 A medida mais importante é a altura em que vai ficar o
teclado, que varia conforme a estatura da pessoa, bem como da
altura da cadeira. O plano sobre o qual estará o teclado deve
ficar a uma distância de 60 a 75 cm do chão. Para se saber a
altura correta para cada pessoa, esta deve ficar sentada com
os braços, na posição de digitação, de modo que se forme um
ângulo de cerca de 90 graus, entre braço e antebraço.



O AMBIENTE
 Diversos estudos já comprovaram que a produtividade

e conforto no trabalho, são diretamente influenciados
pelos componentes do ambiente de trabalho.

 Fatores como a temperatura e umidade relativa do ar,
se estiverem dentro de uma faixa confortável, podem
significar um aumento de produtividade de até 20%.
A unidade relativa do ar ideal é exatamente 50%. A
temperatura ideal, pode variar conforme a região.
Para o Sul e Sudeste a temperatura ideal se situa
entre 18 e 22 graus Celsius.



O AMBIENTE
 A altura do teto (pé direito) também tem

influência no desempenho do trabalho. Um pé
direito muito alto causa em algumas pessoas a
sensação e vastidão, de imensidão, implicando em
dispersão no trabalho. Por outro lado o pé direito
muito baixo causa uma sensação de compressão,
de sufocamento, que se reflete em ansiedade. O
pé direito ideal se situa entre 2,50 m e 3,50 m.



O AMBIENTE
 As paredes próximas devem ter cores suaves e

que tenham um coeficiente de refletância entre
0,7 e 0,9, ou seja, próximos do branco (1,0). O teto
deve ter coeficiente de refletância entre 0,8 e 1,0,
para maior reflexão e aproveitamento da luz. O
chão, contrariamente, deve ter coeficiente de
refletância entre 0,2 e 0,4, tendendo para uma cor
escura.



O AMBIENTE
 A iluminação geral da sala deve ser tal que não gere

reflexos sobre a tela, ou que ofusque os olhos do
usuário. Também não deve ser escura, para não
dificultar a adaptação do olho, ao cambiar os olhos da
tela para o documento, e vice-versa. Como a
iluminação geral não deve ser ofuscante (forte
demais), às vezes é necessário uma iluminação extra
ajustável, tipo um spot ou abajour, sobre a mesa,
nunca direcionado para tela, mas sim para o
documento.
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